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ওশ্ন ছুশ্্ 

| প্রাতঃকাল; বেল। প্র-়্ দশটা। দূরে ঘন বন ও ধুঅবর্ণ পাহাড়? মন্ুমা 
চলাচলের পথের চিহ্ৃখাত্রও নাই। একটী গিরিনিঝশরণী কিছু দূরে বন মধো 
অশকিয়া বাকিয়া চলিয়। গিরাছে । স্ুধ্যকিরণ প্রখর ॥। দক্ষিণপার্থ্ের বন হইতে 

ছউজন অস্ত্বধারী পিপাহীর প্রবেশ] 

১ম সি। না, আজকের বাত্রাই খাঁরাপ। সকাল থেকে এতটা 

বেলা ভল, এ বন ও বন ছুড়ে, বাঘ হরিণ চুলোয় যাঁক্ একটা! থরা 
মিল্ল নাঃ শুধু ভাতে বাড়ী ফেরা তো নবাঁববাহাছরের অভ্যাস নয়, 

এখন সন্ধো পর্য্যত্ত বনে কাটিয়ে না যেতে হয় ! 

২য় সি। দেখছি বড়লোক হলেই একট! না একট! বিদঘুটে স৭ 

থাকতেই হবে! তোফা আরামে নবাবী করছ, কর, বনে বনে 
গুরে এ শীকারের সথ কেন বাবা ? তা আবার একাদনও কামাই 

নেই। বরাত চারটে থেকে উঠে, যতক্ষণ পর্যন্ত শীকার না মেলে" 

ছোট বনে বনে.হুছুরের সঙ্গে । পাঁরেও তে বাবা! আমরা পেশাদার, 



অস্রমাঞ্র্যান্্র গা [ ১ম তন, 

আমাদেরই অক্রচি হয়ে গেল--এর কিন্তু একটান! প্রেম! হয় বাঘ, 

নয় হরিণ, চাই-ই চাই! 
১ম সি। হাঁ, দিনের বেলায় বনে বাঘ, নয় হরিণ, আর রাত্রেও 

হরিণ-চোখে। বাঘিনী ! শীকারের কামাই দিনে রেতে কোন নমরেই 

নেই ৷ নবাব শীকারী বটে ! 

২ম সি। য| বলেছিস ভাই, বেঁচে থাক্! তবে দিনের শীকারের 

বেলার আমরা বন তাড়াই, কিন্তু রাত্রের শীকারে আমাদের মশা 
তাড়ীতেও ডাকে না,_এই আপশোষ ! 

১মসি। এমন কি বরতি করেছি বল্ যে, ফয়জীবাদের নবাবের 
খোদ মহলে মশা তাড়াতে মামর1 বাহাল হব? তবে শুনেছি, কখন 

কখনও মাছি তাড়াতে নাকি খোজ। পাহারার দরকার পড়ে । সত্যি 

মিথ্যে জানিনি ভাই, তবে যেমন শুনি । 
২য়সি। উঃ- পাঁচশো বেগম। 

১মসি। বেগম বলিসনি। অমন ভাল কথাটা, এমন ক'রে তার 

বেইজ্জৎ করিস্নি। বল্ বাদী,_বীদী। 

২য়সি। ওঃ-__-এক দিনের জন্তেও যদি নবাবী পাই ! 
১ম সি। তা'হলে আর ছাতু খেতে হয় না, ছাতি শুকিয়ে ছাতু 

হয়ে ওড়ে। 

[ ২য় সিপাহী-গুগ গুণ করিয়া একটা লক্ষ ঠৃংরীর এক কলি গাহিল ] 
১মসি। ওরে থাম, এখনি হয়তো হুজুর এই দিকে এসে পড়বে । 

ট এখানে তো হরিণের পায়ের দাগটী পর্য্যস্ত নেই। 

২য় সি। হরিণের পাঁয়ের দাগ নেই, কিন্ত্-_আরে বাঃ! এ দেও 
বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে ! 

২ 



১ম দৃহা |] আঅত্মাপ্র্যান্স গস 

১ম সি। আরে দিব্যি ফুটফুটে ছেলে ছুটী তো৷। কার এরা এই 
বাঘ ভান্নুক পোরা বনের মধ্যে? 

| বামদিক হইতে, মলিন অথঢ বহ্মূল্য পরিচ্ছদ পরিহিত বাহার 'ও 
আজিমনের প্রবেশ» বাহীরের বয়ন দশ, আজিমনের আট ; উভয়ের 

আরুতিগত সাদৃশ্ত দেখিলেই বুঝ যায় উহারা ছুই ভাই। রৌদে 
উভয়েরই মুখ শুক, দৃষ্টি তয়চকিত, কনিষ্ঠ প্রায় কাদ-কাদ হইয়াই 
বলিল__ ] 

আজি । দীদা, এ কোথায় এপ্রলেম? আমাদের তাবু কোন্ 
দিকে ? 

বাহার । তাইতো, তাবু থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়ীভে এষে 

কোথায় এসে পড়লেম তা তো কিছুই বুঝতে পাঁরছিনি। দেখ, 

দুজন সেপাই আমাদের দেখে কি যেন বলছে । ওদের জিজ্ঞাস! কলেই 
বোধ হয় খোজ পাব কেন দিকে আমাদের তাবু। 

আজি । এই নফর, বল্তে পারিন্ আমাদের তীবু কোন্ দিকে ? 

বাহার । আমরা বনে পথ হারিয়েছি ! 

১মসি। তোরা! কারা? 

আজি । বেতমিজ.! সহবৎ জানিস না? কুর্ণিশ ক'রে কথা ক। 

১মসি। কে বাব আলিবঙ্দির নাতি? চোটুপাট কথ। দেখ। 

আজি। আলিব্দির নাতি কে? ননবাৰ মীরকাসেম আমাদের 

পিতা । ছোট ব'লে বাবা! তর ওয়াল ধরতে দেন না; নইলে নফরটাকে 
এখনি কেটে ফেলতেম। পাজী ! বেসহবৎ ! 

বাহার। চুপ কর ভাই, রাগ করো! না। (সিপাহীর প্রতি) 

স্রোমরা কিছু মনে করো না। ভাই আমার ছেলে মানুষ । যদি জান, 
৩ 



জতবাঞ্যান্ল গম [ ১ম অঙ্ক, 

বলে দাও কোন্ দিকে আমাদের তাবু। আমরা পথ হারিয়ে অনেকক্ষণ 
ধরে এই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 

১মসি। (২য় সিপাহীর প্রতি) একটা ছোট ছেলে এই রকম 
ক”রে অপমান করবে? দিই এখানে খতম ক'রে (তরবারি খুলিল ) 

এই ছেলে ছুটোই আজকার শীকাঁর। 

২য় সি। ছু'জন দুজনের ভাগে (তরবারি খুলিল )। 

(স্থজার প্রবেশ) 

স্বজা। এ তরব|রি নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে প্রায়শ্চিন্ত কর্ 

কাপুক্ুয ! 
[ সিপাহীদ্ঘয় সেলাম করিতে করিতে পিছাইয়! গেল, উভরেই ভয়-জিত স্বরে 

বছ্িল--“জয় নবাব বাহাছুরের জয় ₹”] 

স্থজী। বন! ভামি অন্তরাল থেকে তোমাদের কথা শুনেছি; 

জেনেছি তোমরা কে। তোমার মহান্ুভব পিতা! যে, আমার অধিকারে 

এসে আশ্রর নিম্বেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য । চল, খুঁজে দেখি 
কোখায় তোষাদের তাবু; তিনিও হয়তো তোমাদের জন্ত ব্যস্ত হয়েছেন । 

বাহার । আদাব। আপনি নবাব? 

আজি । ভাগ্যে জাপনি এসে গড়লেন, নইলে তে৷ এ নফর ছ'টে। 

আমাদের কাটবাঁর জন্ত তরওয়াল খুলেছিল। আমার হাতে তরওরাপ 

নেই, কিছু বলতে পাঁরিনি। আপনার তরওয়ালটা! একবার আমায় 
দ্দন্ তো, আমি এখনি ওকে সহবৎ শিখিয়ে দিই। 

সুজা । এ তরবারি যে তোমার চেয়ে বড় । আগে বড় হও, 

তার পর ধরবে_-তরবারিই.তোমার যোগ্য ভূষণ। 
-. 8 
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আজি । আপনি9 এ কথা বলেন, বাবাও এ কথা কলে আমায় 

৬র ওরাল ধরতে দেন না । আপনার! ছ'জনে পরামশ করেছেন বুঝি? 

সুজা । (হাসিয়া) সরল বালক! এই কাপুরুধকে আমিই 
শাস্তি দিচ্ছি। নে সিপাহী এই রকম ক'রে অসির অপমান করে, 

মানার সৈম্তের মধ্যে তার স্থান নেই ৷ স্থবেদার ! 
(কুর্ণিশ করিতে করিতে স্থবেদারের প্রবেশ ) 

হবে । মালেক! 

সুজা। এই সিপাহী ছু'জনকেই বরখাস্ত কর। 

লুবে। দে।কুকুম। 

বাহার । নবাব, এদের বরখাস্ত ক'লেন। বাবার দরবারে শুনেছি 

চাকরী গেলে লোকের বড় কই হয়, এদের তো তাহলে বড়ই কষ্ট হবে। 

“বার এদের মাফ ককুন 

স্জা। মাফ আমি কর্তে পারিনি; মাফ করতে পার তোমরা, 

দর কাছে ওরা অপরাধ করেছে । 

বাহার । আমি ওদের মাফ কল্লেম। (আজিমনের প্রতি ) ভাই, 

গ্রীব দিপাহীদের মাফ কর। 

আঁজি। তক, ওরাতো এখনও কুর্িশ করেনি ? 

পিপাহীদয়। নেলাম হুজুর | 
আজি। আচ্ছা, আমিও তোদের মাফ কলেম। 

[ সিপাহীদঘয়ের প্রস্থান । 

( মীরকসেমের প্রবেশ ) 

গীর। এই যে তোমরা এখানে !--আর আমি সকাল থেকে 

৫ 
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তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর-_-আঁর--কে আপনি? আপনি 
কি-_ 

বাহার। পিতা, ইনি নবাব বাহাছুত্র ; হইনি আমাদের বড্ড ভাল 

বেদেছেন ) না ভাই? 
আজি । হই দাদ! । 

[ স্থজা ও মীরকাসেমের পরম্পর অভিবাদন ] 

স্থজ]। নবাব, আপনার পুক্রদ্য় হতেই পরিচয় পেয়েছি আপনি 

কে। আপনার ভাগ্য বিপর্য্য্ের কথা শুনেছিলেম, কিন্তু এ মনে 

করিনি যে, আজিকার হুর্যোদয়ে বাঙ্গালার শ্নানরাজশ্রী অবোধার 

বন-প্রাস্তে আপনাঁর লুণ্ড মহিমা নিয়ে এ দীনের অতিথি হবেন। আমি 
সাদরে নিমন্ত্রণ করছি, আমার ব|টীতে পদার্পণ ক'রে আমাকে অধিকতর 
ভাগ্যবান করুন । 

মীর। রাজ্য অপেক্ষাও সম্পদ-_সজ্জনের সৌহাদ্ব্য। অসম্ভাবিত 
উপায়ে এই আকম্মিক মিলন আমি শুভ বলেই গ্রহণ কলেম। 

স্থজ । আপনার সঙ্গী আর সকলে কোথা ? চলুন, আমি সকলকেই 

সমাদরে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করছি । 

মীর। কিন্তু বীর, তৎপুর্ববে আমার নিবেদন-_ 
স্থজা। কি বলুন? 

মীর। রাজ্যহারা, সহায়-সম্পদহারা, বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা 
প্রতারিত হয়ে আমি ব্যাধবিতাঁড়িত বন্তজন্তর মত বনে বনে আত্মগোপন 

ক”রে বাস করছি । সঙ্গে স্ত্রী, শিশুপুত্র ছুটী, আর এক বিশ্বাপী অনুচর। 

আপনি মুসলমান, আমার শ্বজাতি-_-আপনি যদ্দি আমায় আশ্রয় দেন, 

সৈন্ত দিয়ে সাহায্য করেন_-আমার এখনও বিশ্বাস--আমার হতরাজ্য 
৬ 
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এ৭নও উদ্ধার করতে পারি। যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হন, তবেই আপনার 
অ।তিথ্য গ্রহণ করতে পারি; নচেৎ জন্সমাজে আত্মপ্রকাশে আর 

আমার ইচ্ছা নাই । 

স্থজা। আমি সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তত। 

মীর। তালে আস্থন, আজ এই অরণ্যানী সাক্গী করে আমাদের 
বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ পরম্পরে উক্দীষ বদল করি । 

স্থজা। উত্তম, তাই হক! (উক্ভীঘ বদল করিলেন) খোদা 
করুন, আমাদের এই উদ্জীৰ বর্দল ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নিকট একটা 

স্মরণীয় ঘটনা ঝুলে যেন স্থ;ন পায়। স্থবেদার! রাজোচিত অভার্থনার 
আয়োজনের জন্য দ্রুতগামী অশ্ব লয়ে এখনি সদরে যাও । চলুন, এদ্খি 
কোথায় আপনাদের শিবির | 

মীর । (পুত্রথয়ের হস্ত ধরিয়া) চল বৎস! 
[ একদিক দিয়া! সুবেদার ও অন্থদিক দিয়া সকলের প্রস্থান । 



লিভীক্ দুুস্থ্য 

খোর্দ-মহল 

বাদিগণ 

( গীত) 
সোহাগের ফুল ফুটেছি সোহাগে 

সোহাগে পড়িব চ'লে। 

সোহাগের হার যতনে গাথিয়। 

সোহাগে পড়িব গলে ॥ 

সোহাগে গলিয়? গাহিব গান, 

সোহাগ সাগরে ভাসাব প্রাণ, 
সোহাগে আদরে ঢল ঢল ঢল 

সোহাগের দেশে যাইব চলে ॥ 

১ম বাদী । তা তো হ'ল! আজ নবাবের এত দেরী হচ্ছে কেন। দ্রপূর 
গড়িয়ে গেল, রোজ শীকার থেকে ফিরে এখনে স্নান ক'রে তবে তো 

খাস্ মহলে যান। 

২য়। তা বুঝি শুনিসনি? আজ শীকার করতে গিয়ে খবর 

পাঠিয়েছেন, সহর থেকে তাঞ্জাম পাঠাবার জন্তে । 

১ম। তাহলে আজ বুঝ নতুন রকম শীকার ক'রে আস্ছেন। 

২ । তা হবে। নবাবী সখ! যখন পর্দ-ঘেরা তাঞ্জামের হুকুম 
হয়েছে, তখন বোধ হয় কোন নতুন পাখী ধরা পড়েছে । 

১ম। বটে? তাহলে দেখ» এই খোর্দমহাঁলের পিজ রে খালি আছে 
কি না। এক পিজরেয় তো আর ছুপাখী থাকবে না! । 

৮ 
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২য়। যদ্দিন পোষ না মানে তদ্দিন থাকৃতে পারে, তারপর আমরাই 
তো পড়িয়ে ঝুলি ফোটাব। 

( ছাঁয়াকে লইয়া একজন বাদীর প্রবেশ ) 
৩য় । ওলো, দেখ. দেখত খোর্দমহলে এই ছু'ড়ীটা ভিক্ষে কর্তে 

এসেছিল। বেশ গাইতে পারে, তাই নিয়ে এলুম-_গান শুন্বি ? 
১ম। বলিস কি? (ছায়ার প্রতি) ভিক্ষে করবার বুঝি আর 

জীয়গ! পেলে না» খুজে খুজে পিঁজরের দৌরে এসে ঠোকরাচ্ছ ? জান, 
তোমার মত কীচা বয়সে এখানে পা দিলে বেরোন,বড় মুস্কিল হয়-_যদি 

নবাবের চোখে পড়! 

ছায়া । (হাসিয়া! ) ওহে! হো হো! দেখ, এরা বলে কি? 

১ম। আমর! এ পাগল নাকি? 
২য়। তোর যেমন কাজ, কোথেকে এ পাঁগলীকে ধরে নিয়ে এলি? 

কিরে পাগলী, গাইতে পারিস্? 

ছাঁয়া। হু । 

২য়। কৈ, গা দেখি, ভিক্ষে পাৰি। 

ছায়া। তোরা কারা? 
২য় । আমরা-_-আমরা__ 

১ম।॥ তা শুনে তোর কি হবে? 

ছারা। (হাসিয়া) 'ওহো হো হো! বলবার যে! নেই বুঝি? 

দেখ, দেখত নিজের মুখে বলতে পারে না নিজেরা কি! দূর্-_তবে 
তোদের গান শোনাব না। 

১ম। কেন? 

ছাঁয়া। আমার গান যে বেস্থরে হয়ে যাবে ! 
৯ 
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১ম। কেন? বেসুরে। হবে,কেন ? 

ছায়া । হবেনা? (হাসিয়া) গহে। ভো ভো! বলে কি দেখ ? 
রূপ নিরে বেচাকেনা করে, গান বে এখ।নে এসে প্রাণ হারিয়ে আমমাংন 

হাহাকার করে তা বুঝি জানিসনি? তোদের এখানে গান আর 

সোণার পিয়ালার বিষ__ছুইই সখান। 
১ম। (স্বগতঃ ) তা বলেছে বড় মিখ্য নর । তুই সত্যি পাগল, না 

সাজা পাগল ? ই 

ছাঘ।া। তাতো জানিনি। হাত ধল্লে-বরে জাত গেল। গানে 

ফোস্ছা হয়নি, তবু লোকে ঝল্গে দগদাগে ঘা! বাপ ভাড়ির়ে দিলে, ম। 

চোখ মুহলে, দেশের লোক যুখ ফেরালে । যে হাতি ধল্রেঃ তাকে (কিন্ত 

কেউ কিছু বলে না। আমার জাত৪ গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভাতও গেল। 

পথে পথে ঘুরি, কেউ দরের খাই, নইলে উপর করি । তোদেরও তো 
জাত গেছে, তোর। জানিসনি 2 নইলে, অমন ক্ধপ-তোথে সুখে কি 

কালী- ঘেপ্না করে, ঘেগ। করে ! 

২য় । ঘেপ্) করে তে। মর্তে এখানে এসেছিলি কেন? যাবা 

তোঁর আর গান শুনিয়ে কাজ নেই । 

১ম। না না, ও পাগল, ওকে কিছু বলিসনি। পাগলি, তুই গান 

গা, তৌকে খেতে দেব। 

ছাঁয়া। দেখ দেখ, আপনি খেতে পায়না, আবার সেথো ডাকে ! 

তোর কি খাঁস্? মুটো মুটো ছাই? আমি ঢের খেয়েছি-_ঢের 
খেয়েছি _পেট ভরে আছে, আর তো এখন খাবন]। 

২য়। না খাস্তে। এখান থেকে চলে যা» তোর আর গান শুনিয়ে 

কাজ নেই। 
১০ 



২য় দশ্তী | ] আলতা যান তলজাম্ম 

ছানা । বাঁধনা? যাব বই কি এখানকার বাতাস বড্ড ভারি, 

নিঃশ্বেস নিতে ঝুকে লাগে! তোরা হানিস্ কিকারে 2 তোদের কান 
গয়না? খাঙ্গালার ভোবা, এধানে৪ তোরা! বাঙ্গালা জল্ছে, এখানেও 

ছন্বে-ধুধুজল্বে । জল্বে না ঘরে ঘরে নারীর বুকে আগুন 
জলেছে!  ধিলী গেলুম, সেখানেও বাদশার ভ।বেমে এই আগুন! সব 
বে--সব যাবে 1 বাঙ্গালা, খিভার, স্টড়িধ্যা, 'আফোধ্যা। দিদী, এ 

মাগুনে পুড়বে! 
সে! ফেড কাদেনা! কেউ কাদেনা। তোরা মেরেমছুব, তোদেরও 
রডিস্ল 1727) ৮৯৯ ছল, 47:০৮ রঃ ঢু ব্য ৮2৯ কু এ কি পুত ২-২০০০ ৮৮ স্প তা চোখ শকুনে।। বিন্ক করতেই হবে ক্ানতেই ভবে, উপার নেই, 
০০ 

4৩1 (নেই! মাই-যাই- দেখি, যদি পাই খাদি পা 

( গাত) 
হই যাই--দে:খ যাঁদ পা। 

আলোকে আধারে, নিাশদিন ধরে, 

অন্তরে বাঁহরে খুর্জিরা বেড়াই ॥ 

যাহ যাহ--কত কত দেশ 

শ্রান্ত চরণ, নাং পথ শেষ; 

আলেয়ার আলে চলে মাথে সাখে, 

এই ধত্রিঃ এই পুনঃ নাই !- 

কভু দিশেহারা, বহে আবিধাবা 

উন্মাদনী নারী অধ্রান ধাহ ॥ 
| [ প্রস্থান । 

২য়। আমরি! তুই পাগল, তুই কীাব্গে, আমরা কেন কীদ্তে 

গলুম? 

| সকলের প্রস্থান । 
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ভভীম জুষ্থা 

| ফয়জাবাদ--সুসঙ্জিত কক্ষ । দূরে সরষ  বহিয়! যাইতেছে 

তীরে ভগ্ন অযোধ্যা ] 

বউবেগম ও গুলনেয়ার 

বউ। বোন্, কেন তুমি সন্কুচিতা হচ্ছ? এ তৌমাঁর নিজের বাড়ী 
বলেই জেনো। তোমার স্বামী, তোমার ছেলেরা, তারাতো৷ নিজের 
বাঁড়ীতেই এসেছে । দিন কখনও সমান যাঁয় না! আজ দুর্দিন এসেছে, 

কাল সুদিন হবে; তখন আবার আমরা তোমার রাজধানীতে অতিথি 
হব। 

গুল। সে ভরসা আমার আর নেই! সে কপাল যদি হবে,তা। 

হ'লে বাপ শক্র হবেন কেন? মন্ত্রী আমলা কর্মচারী, যাদের আমার স্বামী 
সরলতাবে বিশ্বাম ক'রেছেন--তার| আততায়ীর ছুরী ধরবে কেন? 

সত্য ভগ্জি, খোদীর কাঁছে আর আমার কোন প্রার্থনা নেই, তিনি যেন 

করেন, শীঘ্র এ হীন-জীবনের শেষ হয়! এখন ছেলে ছুটাকে আর 

নবাবকে রেখে যেতে পাল্পেই আমার মঙ্গল । সুখের মুখ কখনও দেখিনি, 

কিন্ত এ রকম দুঃখ পেতে হবে তা কখনও কল্পনায়ও ভাবিনি । 

বউ। সবই খোদার মেহেরবাণী ! এ ছুঃখ যিনি দিয়েছেন, তিনিই 

তে৷ আবার এ লাঘব করবার মালেক ! 

গুল। সত্য কথ! বল্তে কি ভগ্রি, নবাবের মহিষী হ'য়ে সুখ যে 
কাকে বলে তা একদিনও ভোগ করিনি। বাদী আমি, নবাবের 

চরণসেবা, মে তে! তপস্তারই মত আমার ছুর্লভ ছিল। এখন এ ছুরবস্থায় 

০ 



৩য় দৃশ্য । ] ভতমোন্যাল্ল বঙ্গম 

পণড়ে আমি যে স্বামীর সেবা করতে পাচ্ছি, এ ছেড়ে আমি সিংহাসনও 
চাইনা__কিন্তু স্বামী তে! চান! নবাবের ছেলেদেরই বা কি হবে? 
ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে, একদিনও যে বাচতে ইচ্ছা হয় না । 

ধউ। দিল্লীর বাদশাঁহের বড় ওমরাহ ছিলেন আমার ঠাকুরদীদ। ; 

আমিও ভাগ্যবশে অযোধ্যার উজীরের মহ্ষী। বাল্যকালের স্মৃতি, 
যৌবনের অভিজ্ঞতা, আমাকে এই শিখিয়েছে- সম্রাট বা নবাব-মহিষীরা 
স্ুখছুঃখের অতীত 3 এদের স্তুথগ নেই, ছঃখও নেই । এদের প্রাণ-_ন। 

অরুভূমি, না শত ল-শোঁভিত তড়াগ ! নিজের লে কোন জিনিষ এদের 
নেই। স্বামী নিজের নয়, ছেলে নিজের নয, আহ্মীয়-স্বজন নিজের নয়, 

সত্য কথ! বলে__এমন সখী কেউ নেই, সিংহাসন চিরস্থায়ী নয় ।--এই 

ভীমুণ অবস্থার মধ্যে আশ্রয় ক'রে বেঁচে থাকবার একটা জিনিষ আছে 
বোন্৮সে ধর্ম! তুমি স্বামীর সঙ্গে এসে তোমার ধন্ম পালন করেছ--. 
এর চেয়ে বড় আনন্দ সিংহাসনে নেই--কোটী কোহিনুর এর কিম্মতের 

সমান নয়! তবে নিরাশায় ভেঙ্গে পড়ছ কেন? 

গুল। নবাবের এ ছুঃখ, এ যে কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছিনি। 

বউ । আমর! কোথায় বসে কথ! কচ্ছি জান? 

গুল। কেন £* ফয়জাবাদে, উজীরের খাসমহলে । 

বউ। হাঁ _-ফয়জাঁবাদ মুলমীনী নাম; হিন্দুদের এ অযোধ্যা । এ 
বে নদী বয়ে যাচ্ছে দেখছ, ওর এখনকার নাম ঘাগরা ১ কিন্ত হিন্দুর 

সরযু;) আর এ যে দূরে বনাচ্ছন্ন ভগ্রস্তপ-_-এ হিন্দুর আদর্শ রাজা 
রামচন্দ্রের প্রাচীন কীন্তির ধ্বংসাবশেষ । 

গুল। এই সেই অযোধ্যা? হিন্দুর তীর্থ? 

বউ। হাঁ, এই সেই অযোধ্যা তীর্থ_শুধু হিন্দুর নয়; এ তীর্থ 
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ভোজ্য হু হেলা | ১ম অঙ্ক, 

হিন্ররঃ মুসলমানের, খ্রষ্টানের, মানুষের ॥ এ সেই সরযু-যার ক্ষীণ- 

প্রবাহের জন্তরালে এখনও একটা বিরাট জাতির স্বেচ্ছা-বিসঙ্জিত জীবন, 

পুঞ্জীরুত অশ্রধারায় আপনাকে মিশিষে দিয়ে, অনন্ত আক্ষেপে যুগ যুগ 
ভ”তে, অসীমের পদপ্রান্তে ছুটে চলেছে । রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্। 

ডুবেছিল, তাই রামচন্দ্র রাজার আদর্শ। কিন্তু সেই আদশ রাজার 
মহিযী- হিন্দুর সীতা-জগতের সতী--মা জীনকী চিরদিন নীরবে কেঁদে 
--গুধু রাজমহিধীকে নয়-_সমন্ত জগতের নারীকে শিখিয়ে গেছেন তার 
কর্তব্য কি! আমাদের কতটুকু ছঃখ বোন্? জীবন কি শুধু ভোগ 

করবার জন্ত ? তাঁর কি আর কোন গ্রয়োজন নেই? 

গুল। তোমার ব্যবহারে তোমার উপর আমার অজ্ঞাতে একট; 
শ্রদ্ধার ভাব জাঁপনিই জেগে উঠেছিল, আজ তোমার কথা শুনে ফেহ 

শদ্ধা ভক্তিতে পরিণত ভণল। 

( বাদীর প্রবেশ ) 

বাদী। নবাব ঝহাছুর সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আপনার সঙ্গে 
দেখা করবার জন্তা উৎসুক | 

ধ্ট। বেশ, তাঁকে আসতে বল। বোন, আমি নবাবের অস্ও 
সাক্ষাৎ করেই তোমার মহলে যাচ্ছি 

গুল। ব্স্ত হবার গ্রয়োজন নেই; এখন আর আমি তোঁশাও 

অতিথি নয়__ তোমার ছোট বোন্। 

 ওস্থান। 
বউ। তবুবুক কেঁপে ওঠে । খোদা, তোমার হ্থঠি রহস্তময় বলেই 

কি এত সুন্দর ! 



শুযু দে । ] অআসল্মাঞ্যাজ্ তল 

(স্ুজার প্রবেশ) 

স্থজা। নবাব মীরকাঁসেমকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেম, আজ আর 

সমস্ত দিন দেখ! করবার সমন পাঁইনি। শুনেছ বেগম, এদিকের সব 
বন্দোবস্ত ? 

ব্ট। না। 

সুজা । মারকাসেম চাঁন, আমি তাকে টৈম্ভ দিয়ে সাহায্য করি। 
তিশি মীরজীফরকে পরাস্ত ক'রে বাঙ্গালার সিংহাসন পুনরায় অধিকার 
করেন। আমি তাতে সম্মত হয়েছি । বল্পারে গিয়ে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা 
করব । সেখানে সৈম্ত রসদ পাঠীবার সমস্ত বন্দৌবস্তই ভয়েছে। 

বউ । আমি রমণী, অবগ্ত রাজনীতি কি তা জানিনা- বুঝিনা । 

ভুগে মহসা এই বিপর্দজনক না্য হাত দেওয়া উচিত কি অনুচিত ত। 

।পনিই ধিবেচনা করুন । মীরকাসেম আশ্রয় চেয়েছেন, তাঁকে আশ্রর 
দেওয়া আমাদের ধন্ম। কিন্তু তর ভরে যুদ্ধ করা কি উচিত? বিশেষতঃ 

শুনেছি শীরজ|করের পশ্চাতে এক প্রবল শক্তি! এযুদ্ধের পরিণাম 

কথায় গিয়ে দাড়াবে ভা কেউ বলতে পারে না । 

নুজা। তুমি যাবলছ ভা মতা । কিন্তু আশি যে কথ দিদেছি! 
ঘদিই আমরা যুদ্ধে জয়ী হই--আম।র বিশেষ লাভের হর এত 

সম্ভাবন।। 

বট। কিনে? 

সুজ]। মীরকাঁমেনের সঙ্গে আমি এই সন্ধি করেছি ষে, এই যুদ্ধে 
আ:মূর। রী ভগলে সমস্ত বিহার আমার অধিকারে থাকবে । তিনি 

বাঙ্গালা বিহার উড়িস্যার নবাব ছিলেন, এবার শুধু বাঙ্গালা আর 
উড়িব্যার নবাবী নিয়েই তীকে সন্ত থাকতে হবে। 
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বউ । তা হলে এ আর এক ছুর্ভীবন। ৷ 

স্থজী। কেন? 

বউ। আমার উত্তর আপনার ভাল লাগবে কিনা জানিনা ; আমার 

মনে হয়, যদি আপনি শুধু মীরকাসেমের উপকারের জন্য, হূর্বল 
অসহায়কে রক্ষা করবার জন্য, অস্ত্রধারণ করতেন, তাহলে খোদার 

মেহেরবাণী আপনার উপর বধিত হত-_সন্দেহ নাই ; কিন্তু লোভ ব৷ 

স্বার্থের বশবর্তী হয়ে খন আপনি এই যুদ্ধে অগ্রসর, তখন খোদীর 
দোঁয়। লাভে আপনি কি সমর্থ হবেন? 

স্থজা। তুমি যা বলছ, এ ধন্মসঙ্গত হ'তে পারে কিন্তু এ নবাব- 

মহিষীর উপযুক্ত কথা নয়। দেশের অবস্থা দেখ। দিল্লীর বাদসাহা 

দিন দিন হীনবল হঃয়ে পড়ছে । আজ নাদের সা, কাল মহারাস দস্থা-_ 
এমনি শত্রর পর শক্রর আক্রমণে ভারতের বাদসাহী লুণ্তপ্রায়। আমার 

অযোধ্যা--এর আয়তন কতটুকু? এই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার সময়ে 
যে একটু হিসেব ক'রে চলতে পাঁরবে, সেই অনায়াসে তার রাজ্যের সীমা 

বাড়িয়ে নিতে পাঁরবে। আমি যদি অযোধ্যার সঙ্গে বিহার আমার 

অধিকারভুক্ত করতে পারি, কে জানে কালে দিলীর পথও আমার পক্ষে 
স্গগম হবে কি না! এ অবস্থায় আমিতো! ধর্মের দৌহাই দিয়ে নিশ্েষ্ট 

হয়ে বসে থাকতে পারি না। বিশেষতঃ সামনে যখন একটা স্থযোগ 

উপস্থিত ! 
বউ। এযুদ্ধে কি আপনারা জয়ী হ'তে পারবেন মনে করেন ? 

স্বজী। না হবার তো কোন কারণ দেখি না, আমার পার্শ্ববর্তী 

রাজ্যের রোহিলা-আফগানরা এ যুদ্ধে আমার সাহীষ্য করবে। আমারও 

সৈম্সংখ্যা কম নয়। তাঁর পর বাঙ্গালায__অনেকেই গোপনে মীর- 
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কাসেমের পক্ষে । তারা যদি সংবাদ পায়__ আমরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তা 
হ'লে--তারাঁও সহজে সাহায্য করতে সম্মত হবে। তাদের সংবাদ 

দেবার জন্ত গোঁপনে দূতও পাঠানো হয়েছে । এ অবস্থায় আমাদের জয়েরই 
সম্ভাবনা; তবে হঠাৎ যুদ্ধের আয়োজন । যে পরিমাণ অর্থের আব্্াক 
তা এখন বাজকোঁষে নাই ; এখন শেষ রক্ষণ তোমার হাতে। 

বউ । আমি কি করতে পারি বলুন? 

স্থর্ণ। মীরকাসেম গে'পনে যে সব মুল্যবান রত্ব এনেছেন, তার মূলা 

প্রান্ন ত্রিশলক্ষ টাক হবে । আমারও রাজকোষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। 
মজুত আছে । কিন্তু এ যুদ্ধে ব্যয় হবে, আমরা যা জনুমান করেছি 

_প্রার এক কোটি টাকা । বাকী চল্িশ লক্ষ তুমি আমায় এখন ধার 

দা৩--এই যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আমি আগে তোমার খণ পরিশোধ 
করব । 

বউ । আমি কি অযোধ্যার নবাবের মহাজন ? 

সুজা । তবে আমার ভিক্গা দাও । 

বউ । সাধ্যের অতীত বস্ত ভিক্ষা দেবকি ক'রে? আমারতো অত 

টাকা নেই ! 

স্থজী। এ কথ! আমি বিশ্বাস করি কি করে? আমি জান 

আমাদের বিবাহের সময় তুমি যৌতুকই পেয়েছিলে চার কোটা টাকা । 
তার উপর তোমার নিজের সম্পত্তি, সেও একট। রাজ্যেরই তুল্য । তুমি 

ইচ্ছা করলে এ টাক অনায়াসে এখন আমার দিয়ে উপকার করতে 

পাঁর । তবে দেওয়া না দেওয়া_সে তোমার ইচ্ছা । 
বউ । দেখুন, এ ঘটনা আজ নতুন নয়। এর পুর্ববেও ছুই চাঁর বার 

এমন হয়েছে যে আপি আমার কাছে টাক চেয়েছেন, আমি কখনও 
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দিয়েছি, কখনও দিই নি; তা নিযে আমাদের মধ্যে কলহ ভরেছে। 

এমনও হয়েছে ঘে, আপনি সময়ে সময়ে বাগের বশে আমার মুখদর্শনও 

করেন নি । এবার৪ ঘি আমি টাকা ন। দিই, আপনি হয়তে। আমার 

প্রতি খুবই অসন্থ্ট হবেন। কিন্তুকি করব? আমি জেনে শুনে শর 

অন্তার় যুদ্ধে প্রশ্রর দেবার জন্য একটি 'আসরফিও দেব না। তবে 
আপনি যদি জোর করে কেড়ে নেন, সে স্বতদ্ব । 

স্থজা। সুজাউদ্দৌল৷ এখনও এমন বর্ধর হরুনি বে, সে জোর ক'রে 
তার স্ত্রীর অর্থ কেড়ে নেবে? আমি তোমার কাঁছে সহজ ও সরল 

ভাঁবেই চাইতে এসেছিলেম। চাইতে এসেছিলেম৮-তোমাদেরই জন্ত ! 

তুমি জান, আমর বহু স্বী, তাদের বন্ছ সন্তান । ক্ষুদ্র অযোধ্যার 'এমন 
আয় নঘ্ব যে, আমার 'অবর্ভুঘানে এই বহু পরিবারের অচ্ছন্দে নবাবী 

মর্যাদায় চলতে পারে । এসময়ে খদি আমি রাজাবৃদ্ধির চেষ্টা না করি, 
ভালে আমার বারত্বে ও পুকুবন্ধে কোন প্রয়োজন নাই ॥। তুমি 

আমার প্রধানা মহিষী ; তোমারই গর্ভজাত সন্তান এরাজোর প্রধান 

উত্তরাধিকারী, তাই বড় আশ। করে তোমার কাছে এসেছিজেম যে, 
তুশি জন্তভঃ ভোমার জের খু চেয়েও আমার সাভাষা করবে | 

বউ । তুমি বাঁ বলছ, তা সভা । রা আমি আহ্তরেবধ কচ, 

তুমি এ যুদ্ধ হ'তে ক্গান্ত হও । এমুদ্ধা মীরক।সেমের পক্ষে হন্ধতো স্তাস 

নুদ্ধ, কিছ তোমার পক্ষে এ মহা অন্যায় ও ঘর্দি কেউ আমাদের বাঁজ্য 

আক্রমণ করত, তা ভুগে আঁমি আমার বথ। সর্ধন্থ তোনাম দিখে 

সাভাঘ করতেম। কিন্তু এ যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজর জেনে অ্ধন্মের 
সাভাধো আমি কখনও অগ্রনর হব না, তুমি আমার মাফ কর । 

স্থজা। মাফই কল্পেম। আমর! কলাই বুন্ধযাত্র। করব, ফিরি ন। 
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কেরি খোদার ইচ্ছা! (স্বগতঃ) দেখছি, মীরকাসেমই ভাগ্যবান; সে 

রাজাহারা হয়েও হৃদয়ের অনুরূপ, ছায়ার ন্তায় অনুগামিনী স্ত্রীকে 
সঙ্গিনী পেয়েছে । আর আমি-_-নবাঁব হয়েও হতভাগা! কেউ আমার 

আপনার নেই । 

[ প্রস্থান। 

বউ । তুমি রাগ ক'রে চলে গেলে? যাঁও- কি করবো? বাঁলা- 
কাল (থকে এক ফকীরের কাছে শিখেছিলেম, রমণীর কর্তব্য কি। 
সে শিক্ষা এখনও ভুলতে পারিনি । নবাবমহিষীর জীবন-_ -লাঞ্ুনার 
জীপ । স্বামী বাভিচাতী-__বিলাসী ; হর কলে কোন বস্থ তার নেই। 

ধন্ম-নুসলমান অনেক দিন ভুলেছে, তাই দিল্লীর সিংহাসন দিন দিন 
»নবল, মীরকাসেম রাজাচান্ত, অযোধ্যার পরিণাম কি হয় কে 

ডানে ? এইতো! মেঘও দেখ| দিয়েছে! এ সময়ে আমার কর্তাবা কি? 
খদা' বিলাসীর এই রঙ্গমহলে যেন কখনও তোমাকে না ভূলি! 

| প্রস্থান । 



চজ্ডর্থ দুম্থ্য 

বেরিলি--উদ্ভান 

সথিগণ। 

গীত ) 
কি হাসি মাজি ফুটিল গগনে, 

ক সুরে বাজিল বাঁশী যন-ভ বনে। 

পাখী কি গাহিল গান-.. 

উধাও উধাও কিশোরী -প্রাণ, 

কুস্থমে উথলে ম্ধু, কি মোহিনী পবনে। 

আদরে সোহাগে বিভোর স্বপনে, 

কি রাগিণী সই অলির গুগ্রনে, 

পিক কুজনে শিহরি পুলকেঃ 

কি ঘুষ আজি অলস নয়নে | 

১ম। গুলো দেখ. দেখ, একেবারে যুগলে ওখানে দাড়িয়ে ! 

২র। যেযাকে চায় মেষদি তাকে পায়, তার চেয়ে আনন্দযে 

কি তাতো জানিনি। 

১ম। তুইও জানবি যখন মনের মতন পাবি। 

( ফয়জুল্প। ও জিননতের প্রবেশ) 

জিন্নৎ। আঁজ সখীদের দাম্নে যেতে আমার কেমন লজ্জা 
করছে! 

ক. 
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ফয়( আমিতো সকল লক্া ভাসিয়ে দিয়েছি তোমার এ টক 

5রণপ্রান্তে 

জিন্নৎ। ছিছিওকিকথা। 

( গীত ) 
আমি তোমারি--মআমি তোমারি । 

জীবনে যরখে, ঘুম জাগরণে 

শরনে স্বপপণে আরম তোমারি । 

যা আছে আমার, সকলি তোষার. 

জীবন যৌবন বধু লহ.উপহার । 

থেকে৷ কাছে কাছে, দূরে যেওন?, 

দয়েহ যে ভালবাস], ফিরে চেওন?, 

তুমি আমারি-্-তুমি আমারি ॥ 

যখন কান্দাহারে বন্দী ছিলেম, অহরহ কল্পনা তোমার এ 
মোহিনী মুক্তি দেখতেম। কত আশা, কত নিরাশা, হর্ষবিষাদের বিচিত্র- 
তাবে আত্মহারা আমি, কত বিনিদ্ধ যামিনী যাঁপন করেছি, অন্তর্যামী 

ভিন্ন কে তার সাক্ষী ! 

ফয়। 

জিন্নৎ। তুমি গুছিয়ে বলতে পার, আমি পারি না; তা বলে যেন 
মূনে করোনা! তোমার চেয়ে আমি কম ভাবতেম। 

( গীত ) 
সখিগণ। 

সরমে বাধে, কথা কইনি কিসাধে? 

মনের কথা ঠোটের পাশে, 

অশাখি ওই নুকিয়ে হাসেঃ 
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বর-বাশায় হুর।বেদেছে, হে খাবুঝি চাদে ঢাদে। ৬৫ 

৬ ভাবা ০ বুঝেছে? খে নঙ্গেতে, 
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জনলৎ। এ দাদা জাসছে, জাম পালাই । 

| প্রস্থান । 

ফয়। চোখের সামনে থেকে তে! পালাবে, মন থেকে তো পালাতে 

১ন। পালাবে কোথার ? মাষর! এখনি ধরে আনছি ! 
[ সখিগণের প্রন্তান। 

( হাফেজ রহম 'ও তাহার পত্বীর গ্রাবেশ ) 

হাপত্বী। কাঁলই যেতে হবে ? 
হাফেজ । হা, কালই গ্রাতে। 

ভাপত্বী। তাহলে ফর়জুল্লার পরিবর্তে আর কাঁউকে পাঠালে 
চলতো না? 

হাফেজ । চলবে না কেন? কিন্তু আমার ইচ্ছা, এই স্থযোগে 

কয়জুল্লা কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে আসে । তবে ফয়ঙুল্লাকে 

আমি একবার জিজ্ঞাসা করব) তার ষদি কিছু আপত্তি থাকে তালে 

আমি অন্ত ব্যবস্থা ক'রব। 

হাপত্বী। বিবাহের সবই স্থির হয়েছে। আমি বলছিলেম ছু'একদিন 
বিলম্ব ক'রে, এই বিবাহের পরে তাকে পাঠালে চলত ন।? 

হাঁফেজ। তা'তে প্রয়োজন কি? বিবাহের সবইতো স্থির রইল, 
ফিরে এসে নিশ্চিন্ত মনে এই আনন্দের কার্য্য সম্পন্ন করব। 

হাঁপত্বী। ছু'জনেই একটু মনোভঙ্গ হবে না? 
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রথ দৃশ্য | ] আসন্ন প্রতাল্র বগি 

হাঁফেজ। বেখতো করুনা একবার কলেই দেখি না দে কি 

বলে। যদি তার সামা হনিচ্ছা দেখি, তাহলে ভার পরিবর্তে অন্ত 

কাউকে রোহিলার দেনানভ করে পাঠাব ।কিয়জু্া ! 

( ফসজুয়।ও খুন রবেশ ও 

ফর। 'আদেশ- পিতা 

৯৬ ফেজ । অযোধ্যা নবাব হ্জউদ্দোলার শিক হতে এইমাত্র 

দূত এ:সহে। ছু'বত্সর পুব্বে মহারাই্িকেরা যখন এই দেশ আক্রমণ 
করতে উদ্ধত হর, তখন আমর। জুজাউদোৌলার সঙ্গে এক সন্ধি করি। 

ভাতে এই সন্ত ডিল নে জুজাউনোন। আমাদের সাহাব্য করবেন । 

বিনিময়ে আমরা তাকে চর প্ষ বা দেব আর ভবিষ্যতে তার 
প্রয়োজনে আমরা তাকে টৈগ দিয়ে সাহান্য ক্রব-আর সেই 

সৈগ্ঠের সেনাপতি বেন রোহিলাদের পাজবংশীয় কোন যেগ্য ব্যক্তি 

উপস্থিত, রা ম'্কাসেমের গছ অবলম্বন করে মীরজ।ফরের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে উগ্ভত ; এই চাডাড আমাদের নিকট হ'তে সৈগ্ঠ 

ও. উপধুক্ত সেন।প গা চেয়ে পাঠিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তোমার কি 

অভিমত ? 

ফয়। আপনি কিস্থির করেছেন? 

হাকেজ। আমি এখনও সম্পূর্ণ কিছু স্থির করিনি। তব আমার 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছন্দী খর ইচ্ছা, সে স্বরং এ যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 
আমার ইচ্ছা তাকেই পাঠাই। 

ফম়। না পিতামহ, এ আপনার ইচ্ছা নর়। তাযদি হস্ত তাহলে 
অ।পনি আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করতেন ন।। আপনার ইচ্ছা আমি 
স্বেচ্ছায় সানন্দে এই যুদ্ধে যোগদান করি । 
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তু শ্য।ল্র গজ [ ১ম অঙ্ক, 

হাফেজ। তুমি দীর্ঘজীবী হও! আমার অভিমত এই বটে; কিন্তু 

তোমার দাদী বলছিলেন__ 
ফয়। দাদী যা বলছিলেন, তাও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু 

পিতামহ, আমার মিনতি, আপনি আর অন্ত মত করবেন না। আমি 

রোহিলা সৈম্তের সেনাপতি হয়ে স্থজাউদ্দৌল্লার সাহায্যে যাব। বরমাল্য 
সমরবিজয়ী বীরের গলায় যেমন মানার, তেমন তো আর কোথাও 

মানায় নানা দাদী? 

হাপত্বী। এ বীর আলি মহম্মদের পুভ্রেরই উপযুক্ত কথা। 
ফয়। আর পিতামহ আমার-_হফেজ রহমত! 

হাফেজ । আর, বৃদ্ধ হয়েছি ভাই ; এখন আমার বীরত্বের নিদর্শন 
তোরাই । নইলে সামনে তোদের বে, এ সময় রসভরঙ্গ ক'রে তোকে 

যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার এই প্রস্তাব কি করি? এখনও লড়াঁয়ের নাম 
শুনলে প্রাণ মেতে ওঠে ! কি করব? বুড়ে! ঝলে সকলেই যে নিষেধ 

করে, বলে, এখন মক্কা যাবার দিন, এখন এ হাতে কি তলওয়ার শোভা 

পায়? তাই তো তোমার দাঁদীকে বলছিলেম, বিবাহ-_-ওতে! 
কাপুরুষেও করে, অপদার্থও করে, ওর আর বিশেষত্ব কি? সমরবিজয়ী 

বীরই তা শ্রেষ্ঠ বীর। নয়কি? কিবল ফয়জুল্ল1? 

ফয়। কবে যেতে হবে? 

হাফেজ । কান প্রাতে। আমি সৈম্তদদের আজ্ঞা দিয়েছি ) কেবল 

একজন সেনাঁপতির অপেক্ষা করছিলেম। যাক্, সে মীমাংস। হয়ে 
গেল। আমি দরবারে এই কথ। বলিগে ; তুমিও প্রস্তত হও। 

 প্রস্থান। 

হাঁপত্বী। লড়াইয়ের নাম শুনলেই যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে_এই 
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৪র্থ দূন্তা। ] জত্ন্াঞ্যান্র লগ্গম 

রোহিলারা। উনিতো ঢাল! হুকুম দ্রিয়ে গেলেন_ বিয়ে বন্ধ থাক্, যুদ্ধ 
জয় ক'রে ফয়জুল ফিরে আন্থক, তার পরে ছুই উৎসব এক সঙ্গে হবে। 
ছেলেও অমনি নেচে উঠল! ইনি তো বীর, দেখি আমার বীরাঙ্গনা 
আবার কি বলেন? বাছ!। আমার যে লাঞ্জুক, বলবে আর কি? লুকিয়ে 

নিঃশ্বাস ফেলবে 

[ প্রস্থান। 
কর। রণোলাসে প্রণয় স্বপ্রকে কিছু দিনের জন্য ভাসিয়ে দিতে 

হবে। কঙ্ধণ বঙ্কার নয়, উৎসব-মুখরিত বাসর নয়, র্ণক্ষেত্রে অসির 
বঙ্কারে আত্মহারা হব। কিন্ত জিন্নৎ তোমার চিন্তাই হবে আমার সর্ব 
অবসাদে উত্তেজনার অতৃপ্ত অমৃত ! 

[ প্রস্থান । 

৫ 



সওজ দুম্প্য 

কক্ষ। 

বউবেগম ও খোজা দোরাব আলি । 

দৌরাব। মা! এখন উপায়? 

বউ। কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি। মন্ত্রী আমীরবেগ কি বলেন? 

দোরাব। তার ব্যবহারও সন্দেহজনক । নবাব দূত পাঠিয়েছেন, 
বল্পারে তাদের পরাজয় হয়েছে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন করে 

বল্সারের নিকটবর্তী একটা পার্বত্য বনে ছাউনি করে আছেন। যে 
রসদ ছিল ত৷ ফুরিয়ে গেছে; অর্থাভাবে রসদ সংগ্রহ হচ্ছে না। 

সৈন্ের৷ সব বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে; এমন কি, তার! ষড়যদ্ধ কচ্ছে, 
নবাঁবকে হত্যা ক'রে আর কাউকে অযৌধ্যার সিংহাসনে বসাবে। 

বউ। এ ফড়যন্ত্রেরে ভিতরে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা কে আছেন 

কিছু সন্ধান পেয়েছ? 
দৌরাব। নাঃ সম্পূর্ণ সন্ধান পাইনি বটে, তবে গোপনে 

অনুসন্ধান ক'রে এই পর্য্যন্ত জীনতে পেরেছি যে, আমীরবেগই এর 

প্রধান উদ্ভোগী। মন্ত্রী মূর্তাজ! খা, হাঁয়দারবেগ, এ'রা৷ নবাবের সঙ্গে 
আছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এরাও এই ফড়যন্ত্র লিপ্ত। হিন্দু 

মন্ত্রী বৌীরাও অনুস্থ। তিনি উপস্থিত থাকলে বোঁধ হয় যড়যন্ত্রকারীরা 
এতটা প্রবল হ'তে পারত না! 

বউ। বল্লারে যে পরাজয় হ'বে এ আমি গ্ুর্বেই জানতেম। নবাবকে 

অনুরোধ করেছিলেম এ যুদ্ধ হতে প্রতিনিবৃত্ত হ'তে; তিনি কিছুতেই 
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৫মদৃষ্ত।] ভক্বোখ্যাল্স ন্বেগ্গম 

শুনলেন না। রাজ্যের স্তত্তশ্বরূপ মন্ত্রীরা পরম্পরের প্রতি ঈর্ধাযুক্ত, 
এবং সকলেই সুযোগ অক্ুষ্লান্ধান করছেন-__কি ক'রে নবাঁবকে সিংহাঁসন- 
চ্যত ক'রে অযোধ্যা অধিকার করেন । 

দোরাব। এই উদ্দেস্েইে আমীরবেগ নবাবের অনুমতি পেয়েও 
তাকে অর্থ সাহাধ্য করছেন না। নি বলেন রাজকোষে অর্থ 
নাই। 

বউ। অর্থ আছে কি নাই, কে তার হিসাব রাখে ! 
দোরাব। এখন আমাদের কর্তব্য কি তা”তে৷ বুঝতে পাচ্ছিনি 
বউ । মীরকাসেম কোথা ? 

দোরাব। তিনি এখনও পর্যন্ত নবাবের সঙ্গেই আছেন। নবাব 
শুনলেম মীরকাসেমের উপর বড়ই জুদ্ধ হয়েছেন; বলছেন, মীরকাসেমই 
তার এই সর্ধনাশের কারণ। 

বউ। হতভাগ্য মীরকাসেম! তাঁর অপরাধ কি? নবাব তীকে 
আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে বুদ্ধ করা না করা 
গর তো নবাবেরই ইচ্ছাধীন ছিল? 

দোরাব। সে তো যা হবার তা হয়ে গেছে; এখন যদি 
নবাব ছ' একদিনের মধ্যে টাকা না পান, তা হ'লে বিদ্রোহী ঠসন্ঠেরা 
তার প্রাণ সংহার করতে পারে। তারা অনাহারে ক্ষেপে উঠেছে। 

বউ। কিন্তআমীর বেগকেও তো বিশ্বাস ক'রে টাকা দেওয়া যায় 
শা। তিনি যদি নবাবকে না! পাঠান ? 

দোরাব। তাহলেকি কপ্রব? 
বউ। তুমি আমীরবেগকে এখনি সংবাদ দাঁও, তিনি যেন অচিরে 

দরবারে উপস্থিত হন। সন্ত্ীস্ত ওমরাহগণ যেন সকলেই উপস্থিত থাকেন । 
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অক্ল্াপ্র্যাক্ বগম ১ম অঙ্ক, 

নবাঁবের অনুপস্থিতিতে এরূপ দরবার আহ্বান করবার অধিকার আমার । 
আম দরবারে সকলের মনোভাব বুঝে, কি কর্তব্য তা স্থির করব। 

দোরাব। যথা আজ । 

[ উভয়ের প্রস্থন। 

ভু ুস্শ্য 

বঝ্ারের সন্িকটস্থ বন। মীরকাসেমের শিবির । (কাল- রাত্রি) 

মীরকাসেম ও গফুর আলি । 

মীর। ভাগ্য বল্পার যুদ্ধেও বিরূপ হ'ল । দেখছি, মীরজাফরের গ্রহই 
উচ্চ। কিন্তু এ পরাজয়ের জন্য দায়ী আমি নই। স্থজা যদি আমার 
কথ শুনে বিপক্ষ সৈম্তকে আন্রমণ করবার অবসর না দিয়ে, অতকিত 
তাবে আগে তাঁদের আক্রমণ ক*রত, তাহলে এরূপ লাঞ্ছনার সঙ্গে 

পরাজয় কখনই হত না। এখন কি করি? সুজা দেখছি ক্রমশঃ 

আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠছে । অর্থ তাকে যথেষ্ট দিয়েছি, কিন্ত 

এখনও সে অর্থ চায। দেখতেও -তে। পাচ্ছি অর্থাভাবে তার সৈম্তেরা 

বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এ ক্ষিপ্ত টসম্তের দল তাঁকেও হত্যা করতে 

পারে, আমাকেও হত্যা করতে পারে । ্ 

গফুর । খোদাতালার মনে যে কি আছে, কিছুই তো বুঝতে 

পাচ্ছিনি। হাঁ রে নেমকহারাম মুসলমান! তোদের জন্যই তো! আজ 

বাঙ্গালার নবাব মীরকাসেমের এই অবস্থা ! 
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নীর। শুধু মুসলমান নেমকহারাম নয় গফুর! হিন্দুও আমার সঙ্গে 
কম নেমকহারামী করেনি। আক্ষেপ এই-বিশ্বাঘথাতকদের শাস্তি 

দিতে পাল্লেম না। ইচ্ছা ছিল, মুঙ্গের তাগ করবার পুর্বে বাঙ্গালার 
সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের নিশ্মুল ক'রে যাব; ভবিষ্যতে যাতে আর 

কোন রাজাকে বিশ্বাসঘাতকের দ্বার প্রতারিত হতে না হয়। কিন্তু 

তা পারলেম কৈ? গাছ বেঁচে রইল-_বাঙ্গালার মাঁটা উর্বর, এ মাটীতে 

আবার বিশ্বাসঘাতক জন্মবে। আবার রারছুল্লভ, জগৎশেঠ, 

রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, ভিন্ন আকারে বাঙ্গালার দেখা দেবে! এরা দেশ 

চায়নি--স্বাতন্থ্য চেয়েছিল, ভবিষ্যতেও এদের কেউ দেশ চাইবে না 

চাইবে আত্মপ্রাধান্ত ! 

গফুর । আর আমার জাতভায়েরা ? 

মীর। হিন্দুদ্বেষী, পরস্পরের সহিত ঈর্ধাযুক্ত, আত্মদ্রোহী ! আশ্ম- 
ভ্ত্যাই হবে তাদের ধন্ম- আত্মউন্নতি নয় । 

গফুর । বেগম, তীর ছুই ছেলে-_-তাদের কি হবে? যুদ্ধে ঝা 
হবার তাতে! হ'ল) পরের বাড়ী, পরের অধীন- বাঙ্গালা বিহার 
উড়িষ্যার নবাঁবমহিষী ! এ মনে করতেও যে আমর বুক ফেটে যাচ্ছে! 

মীর। তাদের নিয়ে পথে পথে ঘুরে ভিক্ষাই বা করব কি ক'রে? 
চন্দ্র সূর্য্য যাদের মুখ দেখতে পেত না, তাদের হাত ধরে পথে পথে ফিরব 

বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আমি? গফুর! আর কখনও কোন 

নবাবের এমন অবস্থার কথা শুনেছ কি? যাঁরা দীনবেশে আমার পদতলে 

উষ্ঠীষ রেখে, একবিন্দু করুণা পাবার আশায়, করঘোড়ে ভিক্ষুকের 

মত আমার সামনে দাড়াত-_-আজ তাদেরই ভয়ে__আমি স্থজাউদ্দৌলার 
কাছে ভিথারীর মত, তার একবিন্দু করুণার আশায় দীড়িয়ে আছি; 
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আর আমারই শ্ত্রী-পুত্র তার অনুগ্রহের অন্তর খেয়ে এখনও বেঁচে? 

আমি নিষেধ করেছিলেম, তারা শুনলে না। তার পিতা 
মীরজাফরের রুটীর চাইতে ভিক্ষার রুটাকে আদর ক'রে বরণ ক'রে 
নিলে। 

গফুর। একটা আলো নেই, সমস্ত দিন আহার নেই, যাদের আশ্রয়ে 
আছি তারাতো। একবার ডেকে'ও খোজ নেয় ন।! এখন তোমার প্রাণ 

রক্ষা করি কি করে? 

মীর । বুদ্ধ, নিজের প্রাণ বাঁচাও, আর আমার দ্রকে চেওনা ; 

কারুর দ্রিকে নয়। আমি ভাবছি, সকলে আমায় ত্যাঁগ কণলে, তুমি 

কেন এখনও আমার সঙ্গে? 

গফুর। আমি তো। নবাবের চাকর নই; নবাঁবের চাকরী নিয়ে 

আমিতো বাঙ্গালায় আসিনি? ছেলেবেলায় তুমি যখন দিলীতে থাকতে, 

সেই আট বছরের কাসেম আলি, আর আমি তখন জোয়ান_তখন যে 

আমি তোমার ভার নিয়েছিলেম। তারপর থেকেতো। বরাবরই তোমার 

সঙ্গে আছি। তুমি বাদশার ফৌজে ঢুকলে, বাঙ্গালার নবাব সরকারে 
ওমরাহ হ'লে, মীরজাফর তোমার শ্বশুর হ”ল, মীরজাফরের দুর্বল হাতের 

রাজদও তুমি হাত বাড়িয়ে নিলে-আমি গফুর বরাবরইতে। তোমার 

পাশে । আজ আমি কোথায় যাব? যখন তুমি বাঙ্গালার সুবেদার, 

তখনও আমি গফুর আলি আর এখন তুমি ভিখারী-__এখনও আমি সেই 
গফুর আলি-_-তোমার ভৃত্য । 

মীর। না না, ভৃত্য নও! কে বলে তুমি ভৃত্য? দীন ভূত্যের 

মৃক্তিতে তুমি পয়গম্বরের আশীর্বাদ_তৃত্য নও--আমার রক্ষক-_ 
প্রতিপালক-_আমার পিতা ! 
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( লছমীপ্রসাদের প্রবেশ ) 
লছমী ৷ নবাঁব এখানে আছেন? নবাব! 
মীর। কেও? 

লছমী। আমায় চিনবেন না, আমি একজন বিশ্বাসঘাতক । 
মীর। উত্তম পরিচয়! কি চাঁও? 

লছমী। চাইবার মত তোমার কাছে তো কিছু নেই, চাইব 
কি? শীত্র এখান থেকে পালাও । 

মীর। পালাব কেন? কে তুমি? 
লছমী । আমি একট। মাতাল, আমার গর্বের পরিচয়-_আমি স্থুজা- 

উদ্দৌলার মোসাহেব। রঙ্গমহলেও নবাবের সঙ্গে ফিরি, আবার লড়াইয়ে 

শিবিরে বসে মদও খাঁই। কাদন মদ বাড়ন্ত, খেখয়ারির ঝেীকে বিমুচ্ছি, 
কাণে গেল--মীরকাসেমের কাছে এখনও অনেক লুকান মণি-মুক্তা 
আছে, ওকে হত্যা ক'রে কেড়ে নাও।” কথাগুলো কেমন বেস্থুরো 
বাজল। তোমার!অবস্থা সবইতো৷ শুনেছি, এইবার চাক্ষুষ দেখলুম। 
প্রীণটা কেমন কেঁদে উঠল মাতালের প্রাণ কিনা__করুণাঁটা সহজেই 
হধু-_থাকতে পান্ধুম না, ছুটে এলুম। যদি বাঁচতে চাও-_পালাঁও। 

মীর। পালাব কেন? সত্যইতো আমার কাছে কিছু নাই! 
বাঙ্গাল! থেকে যে সব রত্ব অলঙ্কার এনেছিলেম, সবইতো৷ সুজাউদ্দৌলাকে 
দিয়েছি । আমার কি নেবে? কি আছে? 

লছমী । বাবা, এতেইতো! বলে ধন-_অপবাঁদে ডাকাঁতে কাটে ! এই 

জন্ঠইতো বড়লোক হইনি ! 
গফুর । স্ুজাউদ্দৌলা! ন্ুজাউদ্দৌল| | বন্ধু কলে আশ্রয় দিয়ে 

তোর এই ব্যবহার? 
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মীর। কিছু অন্যায় নয় বন্ধু, কিছু অন্যায় নয়। যে বিশ্বাস ক'রে 
আত্মসমর্পণ করে, তার বুকে আততায়ীর ছুরি সোজা সরলভাবে যেখন 
বসে, তেমন আর কারও বুকে নয় !_বাঙ্গালায় দেখেও তোমার জ্ঞান 

হয়নি, শিক্ষা হয়নি? 

গঞুর। আমিতে। কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। সুজাউদ্বৌল। 
স্বইচ্ছায় আশ্রয় দিয়ে এ দুর্ব্যবহার করবে কেন? তাকে আশ্রয় দিতেই 
বা কে বলেছিল, শক্র হতেই বা কে ঝলেছিল? ছুদ্দিন আগে থে 

উপকারী বন্ধু কলে আলিঙ্গন করেছে, সেই আবার হত্যা করবার 
পরামর্শ করছে 

লছমী । মিএা, দেখছি তোমার বয়েস হয়েছে, জ্ঞান হয়নি ! 

খেয়ালের ঝেঁকে যার! উপকাঁর করে, আশা রেখে যাঁর উপকার করে, 

তার! কখন বন্ধু কখন শক্র--এ বিধাতাপুরুষও বুঝে উঠতে পারে ন!। 

বাক্, আমি মাতাল, আমার অত কথায় কাজ নেই__অত কথার সময়ও 

নেই 7 কাণে এল, বলে গেলুম । বদি বাচতে চাঁও তো পালাও । বিশ্বাস- 

ঘাতক-_বিশ্বাসঘাতক কি বলছ? দেশ জুড়ে বিশ্বাসঘাতক ! আমিও 

তো বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে স্থ্জাউদ্দৌলার গুপ্ত পরামর্শ তোমায় কলে 

গেলুম ।॥ যদি এ যাত্রায় টিকে দেশে ফিরি, না হয় ছু'গেলাস খেয়ে তার 

প্রাচিত্তির ক'রব। তুমি যদি বাচতে চাঁও তো পাঁলাও। 
[ প্রস্থান। 

মীর। আমি পালাব? কোথায় যাব? কতদূর যাব? আমি 
পালাব না। তার চেয়ে_গফুর- তুমি এখনি এস্কান ত্যাগ কর। 
আমার কাছে আরকি নাই, আছে অঙ্গের এই সামান্ত আভরণ-_ 
তাতে স্থজাউদ্দৌলার সৈন্যের একবেলারও অন্ধের সংস্থান হবে না । গফুর ! 
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আমার শেষ সম্বল তোমায় দিচ্ছি, তুমি তা নিয়ে এই রাত্রের অন্ধকারে 
এখান থেকে পালিয়ে তোমার দেশে যাও । যদ্দি আমি মরি, মনে 
রেখো- আমার অনাঁথিনী স্ত্রী, অসহায় ছুণ্টী শিশুপুভ্র এ নরপিশাঁচ 

স্থজাউদ্দৌলার আশ্রয়েই রইল । যদি পার__তাদের আর নেমকহারামের 

রুটি খেয়ে বেচে থাকতে দিও না। কোন উপায়ে এই নরক থেকে 

উদ্ধার করে তোমার জীর্ণ কুটারে তাদের স্থান দিও ;১-আর এই 
স|মান্য অলঙ্কার বেচে তাদের একমুঠো অন্রের সংস্থান ক'রে দিও, যেন 
তাঁদের ভিক্ষা! ক'রে দেতে না হয়। 

গফুর । আর তুমি? 

মীর। যদি বাচি, পুলবালে তোমার জীর্ণ কুটারের এক প্রান্তে 
আমায় আশ্রয় দিও । 'আছি (খানে সে প্রভুভক্ত ত্ৃত্যের স্বর্গতুল্য 
হদয়রাজ্যে নবাবী ক'রব। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 

গুম ছুম্পয 

স্থজাউদ্দৌলার শিবির । 
স্থজা, মূর্ভীজ। খা ও হায়দার বেগ 

স্থজ|।। তিন দিন হয়ে গেল, আমীর বেগ অর্থতে। পাঠালেই না, 
কোন সংবাদও দিলে না । 

মূর্ভতীজী। বিদ্রোহী টসন্তদের আর রাা যায় না। তারাতে। 
চাৎকার করেই ঝলছে--হয় আমাদের খেতে দাঁও--ন! হয় আমরা 
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নবাবের মাংস কেটে খাই। আমর! তো বেশ সুখে শ্বচ্ছন্দে ছিলেম, 
নবাবের জন্যই তো আমাদের এই ছুরবন্থা ! 

সুজা। আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখছি! আমার এখনও 

বিশ্বাস, মীরকাসেমের কাছে গুপ্ত ধনরত্র আছে। তাঁকে সাহাষ্য 
করতে গিয়েই আমার এই সর্বনাশ ! আর কোঁন মমতা নেই--শিষ্টতা, 

ভদ্রতা, ধর্ম_এ সকলের দিকে লক্ষ্য করবার আর অবসর নেই! মূর্তাজা 
খ।! হায়দার বেগ! তোমর! যাও--টসন্তদের বুঝিয়ে বল, তারা 

আজ রাত্রিটা স্থির হ'য়ে থাকুক, আমি কাল সকালেই তাদের 

বেতন ও খোরাকের ব্যবস্থা ক'রব। 

মূর্ভীজা। যথা আজ্ঞা । 

[ মূর্ভতাজ। ও হায়দারের প্রস্থান । 

স্থজা । বুঝতে পাচ্ছি না আমীরবেগ কেন টাক! পাঠাচ্ছে না। 

মনে হচ্ছে যেন একট। ঘোর ষড়যন্ত্র ভিতরে ভিতরে চলছে । হায়দার 

বেগ ও মূর্তাজ খাঁর ধরণ ধারণও সন্দেহজনক । খোদা যদি দিন 
দেন--অযোধ্যায় ফিরতে পারি-_তাণহলে এর প্রায়শ্চিত্ত ক'রবই | 

এক দেখছি রোহিল! আফগান ৫সন্তেরাই উত্তেজিত হয়নি । বোধ 
হয় ফয়ছুল্লাকে বিশ্বাস করতে পারি) সেইজন্য যূর্ভাজা খা ও হায়দার 
বেগকে সরিয়ে দিলেম ৷ দেখি, ফয়ছুল্লার দ্বার! কার্য্যসিদ্ধি হয় কি না। 

--ফয়জুল্লা ! 

ফয়জুল্লার প্রবেশ । 

ফয়। নবাব! 
স্থজ! । তোমার বয়স অল্প হ'লেও এ যুদ্ধে তুমি যে বীরত্ব ও সাহস 
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দেখিয়েছ, তা প্রশংসার যোগ্য ) ততোধিক প্রশংসার যোগ্য তোমার 

বাবহার! আমার সৈন্তের৷ সকলেই বিদ্রোহী হয়েছে! কিন্তু তোমার 
অধীনস্থ রোহিলা-সৈন্তেরা এখনও তোমার আজ্ঞা অমান্ত করেনি ) 

আমার নিজের সৈম্, মণ্বী বা সেনাপতিদের উপর আমার আর সে 

বিশ্বাম নাই। কিন্ত বোধ হয় তোমাকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে 

পারি। 

ফয়। নবাব! রোহিল। আফগানের! অতি অল্পদিন ভারতবর্ষে 

এসেছে ; এখানকার বাতাসে তার! এখনও ততদূর অত্যন্ত হয়নি, যতদূর 
অভ্যন্ত. হয়েছে এখানকার পুরাতন মুসলমান অধিবাসীরা । বিশ্বাস- 
ঘাতকতা কি, তা রোহিলারা আজও জানেনা । 

স্থজা। তোমার স্পবাদিতীয় পরম্ প্রীত হলেম। আমার অবস্থ! 
দেখছ? যদ্দি আজ রাত্রির মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করে সৈম্তদের বেতন 

আর আহীর্য্য দিতে ন! পারি, তাহ'লে আমার জীবন সংশয় । 

ফয়। তাতে দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পাচ্ছি 

নবাব, আপনার মন্ত্রীরা যেন এতে মনে মনে আনন্দিত ভিন্ন বিশেষ 

চিন্তিত নন। 

স্থজা। তুমি বিচক্ষণ; বোঁধ হয় তোমার অনুমান মিথা। নয়। 
আমারও সেই সন্দেহ । কিন্তু এখনও আমার রক্ষার উপায় আছে। 

ফঘ। কি বলুন? 

ন্থজা। আমার বিশ্বাস, মীরকাসেম এখনও নিঃসম্বল নন। আমি 
তার কাছে অর্থ চেয়েছিলেম, তিনি দেননি । কিন্তু তার বোঝা উচিত 

ছিল যে, তীরই জন্ত আমার এই বিপদ । মীরকাসেম স্বেচ্ছায় দিলেন ন! ; 
আমার ইচ্ছা, বলপূর্বক তার গুপ্ত রত্বাদি লুঠন করি। তুমি বিশ্বাসী, 
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তোমাকেই আমি এই ভর দিতে চাই; তুমি তোমার কয়েকজন অনুরক্ত 

অনুচর নিয়ে এখনি মীরকাসেমের শিবির আক্রমণ কর । 

ফয়। নবাব, আপনিই ন| মীরকাঁসেমকে আশ্রয় দিঘ্েছিলেন ? 
স্থজী। ই, আশ্রর দিয়েছিলেম; এখন দেখছি, মহ ভুল 

করেছিলেম । 

ফয়। আপনি একবার আশ্ররর দিয়ে আবার তার সর্বস্ব কেড়ে 

নিতে চান ? 

সুজ1। কি ক্রব? নইলে উপস্থিত আত্মরক্ষীর তে কোন উপায় 

দেখিহন! | 

ফয়। এই রকম ক'রে আত্মরক্ষা করতে চান? নিরাশ্রয় ভয়ে, 

আপনার মুখ চেয়ে, বাঙ্গাল! বিহার উড়িষ্যার নবাবীর স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে, 

যে হতভাগ্য নিজের স্ত্রী পুত্রের সম্মান পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে, আপনার 

নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেছিল__-আর আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে থে 

আশ্রয় তাকে দিয়েছিলেন-_আত্মরক্ষার জন্য সেই ভিক্ষুকের যদ্দি কিছু 

লুকানো ভিক্ষাবশিষ্ট থাকে, তা কেড়ে নেবেন মনে করেছেন? আর 

সেই ভার দিচ্ছেন আমাকে? আমি রোহিলা.আফগান ! তরবারি 

মাত্র সহায়ে, খোদীর আশীর্বাদ মাত্র সম্বল নিয়ে, যাঁর পুর্ববপুকুষ সুদূর 

আফগানিস্থান হতে এই হিন্দুস্কানে এসে, এক বিশাল রাজ্যের স্থাপনা 

করেছে, তারই বংশধরকে ? নবাব! এ আপনার আত্মরক্ষা না 

আত্মহত্য। ? 

স্বজ1। আমি তোমার কাছে ধন্দধ উপদেশ শুনতে চাইনা । আমি 

মাত্র জিজ্ঞাস! করছি, তুমি আমার আজ্ঞ। পালন করতে প্রস্তত 

(কনা ? 
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ফয়। এখন মনে হচ্ছে, এই হীন কথা শোনবাঁর আগে আমি 

এস্থান ত্যাগ করিনি কেন? আমার টৈম্তেরা বিদ্রোহী হয়নি কেন? 
মাপনার মনে মনে এ ছুরভিসন্ধি আছে জানলে, আমি কখনও এ পাপ" 

যুদ্ধে সৈশ্ত নিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে আসতেম না! মীরকাসেমকে 
লুণ্ঠন করব আমি? নবাব! নবাবী চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু মনুষ্যত্ব 
চিরস্থায়ী, ধর্ম চিরস্থায়ী । যখন দুর্বলকে একবার আশ্রয় দিয়েছেন__ 
দোহাই নবাব__সে আশ্রয় থেকে আর তাকে বঞ্চিত করবেন না । 

স্থজ1।। দেখছি মি উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছ ; তুমি বালক ! থাক্» 

(তোমাকে আর একাঁজ করতে হবে না, আমার মন্ীদের উপরেই ভার; 

দিচ্ছি। 

ফয়। আমি জানবার পূর্বে হ'লে হয়তো আপনার মন্ত্রীরা এ দস্থ্য- 
বুত্তিতে কৃতকার্য হ'ত ;+_ কিন্তু নবাব, আমি যখন জানতে পেরেছি, 

তখন কিছুতেই আপনাকে এই নীতিবিরুদ্ধ পাপ কাধ্য করতে দেবনা । 
আমি রোছিলা আফগানের আদর্শ রহমৎ খা হাফেজের পৌজ, তার, 

শিষা, তার ভৃত্য । তাঁর শিক্ষা, প্রাণ দিয়েও হূর্বলকে রক্ষা করবে। 

বল্পরের যুদ্ধে, এক অতি লোভী, মুসলমান কুলের কলঙ্ক, বিশ্বাসঘাতককে 
সাহাব্য করতে এসে সে মহতী শিক্ষার অমর্যাদা আমি কখনই ক”রব না । 

মীরকাসেম যদি পৃথিবীর সর্ব আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়_-তবু সে জানবে 
বে রোহিলা আফগানর| এখনও তাকে আশ্রয় দেবার জন্ত 'হাত 

বাড়িয়ে আছে । নবাব ! আমি আমার অধীনস্থ সৈন্ত নিয়ে মীরকাসেমকে 
আশ্রয় দিতে চলেম_ আপনার সাধ্য থাকে তার প্রতি অত্যাচার 
করুন| | প্রস্থান । 

স্থজা তাইতো, এ যে আর একটা গুরুতর বিপদকে ডেকে, 
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আনলেম! এখন কি করি? কাকে বিশ্বাস করি? আত্মরক্ষার 

যেটুকু ক্ষীণ আশা! ছিল, তাওতো গেল! 

( নেপথ্যে টসন্তের কোলাহল ) 

নেপথ্যে টসম্গণ ॥ শুধু কথায় পেটের ক্ষিদে যায় না, হয় আমাদের 
খেতে দাও, না হয় আমরা নবাঁবকে টুকৃরো টুকরো! ক'রে কেটে ফেলব! 

সুজা । এ উন্মত্ত সৈম্তদের কোলাহল! হায়দার বেগ ও মূর্ভাজা 

খী কি তবে তাদের নিবৃত্ত করতে পাঁরেনি? এ রাত্রে অর্থই বা! কোথায় 

পাই? ক্ষুধার্ত সৈম্তদের রসদই বা কোথা থেকে মেলে? এই সময়ে 

ফয়ভুললা! তার রোহিলা সৈম্ত নিয়ে চলে গেল। তাদের ভয়ে সৈম্তেরা 
প্রকাণ্তে কিছু করতে সাহস করেনি । নিজের বুদ্ধির দোষে সে সাভাঁধা 

হতেও বঞ্চিত হলেম ! 

(মুর্তাজা খার প্রবেশ ) 

মুর্ভতীজা। নবাব! হঠীৎ ফয়জুল্লা খা তাঁর ঠসম্ত নিয়ে শিবির তাগ 

করছে কেন? তারাও কি বিদ্রোহী হ'ল? 

স্বজা। বিদ্রোহী-_বিদ্রোহী ! আজ সবাই বিদ্রোহী ! আত্মীয় নেই 
পর নেই, শক্র নেই মিত্র নেই, চারিদিকে বিদ্রোহী, বিশ্বীসঘাতকের 

দল! মীরকাসেম! মীরকাসেম! কেউ তার ছিন্ন মুণ্ড এনে আমায় 
দিতে পার? তার জন্তই আমার এই ছূর্দশা ! 

নেপথ্যে সৈম্তগণ। আমরা আর কারও কথা শুনব না) চল চল, 

নবাবের শিবির আক্রমণ করি। 

সুজা । মূর্ভীজাখা! তুমি এখনও, ্াড়িয়ে আছ? যাও--যাঁও, 

শুনতে পাচ্ছনা সৈন্যদের চীৎকার? তারা শিবির আক্রমণ করতে 

৩৮ 
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আসছে, এখনি আমীকে হত্যা! করবে। যাঁও-_তাদের বলগে, একট। 

রাত্রি তার! চুপ ক'রে থাকুক । বলগে-_-তাদের নবাব তাদের পায়ে ধরে 
ভিক্ষা চাচ্ছে, একটা রাত্রির জন্য তার! সকল কষ্ট সহা করুক। তুমি যাও 
যাও-_আর দীড়িও না। 

মূর্ভাজা। (স্বগতঃ) গৃহস্থকে বলছি সজাগ থাকতে, আবার চোরকে 

উস্কে দিচ্ছি । যাই, যত শ্ীপ্ব হক, নবাবকে এ ছুনিয়। থেকে সরিয়ে 

দিতে পাল্লেই আমাদের পথ খোলস হয়। ধরি মাছ নাছু'ইপানি! 
সাই-_ দেখি, হায়দার খ্শে কতদূর কাঁজ এগিয়ে রেখেছে। 

স্থজা। তুমি কি ভাবছ? এখনও যে দাড়িয়ে রয়েছ ? 

মূর্ভীজা। বড়ই কঠিন সমস্ত! ওরা কি কথায় নিরন্ত হবে? যাই 
দেখি। 

[ প্রস্থান । 

স্বজী। যদ্দি কোন রকমে আজকের দিনটা রক্ষা পাই! সন্দেহ 
কচ্ছি, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ওতো! পাচ্ছি না । আর এখন প্রমাণ 

পেলেই বা কি করব? আত্মরক্ষা করি কি ক'রে? কোঁন উপায়ই নেই 
- কোন আশ! নেই ! 

নেপথ্যে মূর্তীজা । নবাব! সাবধান! উন্মত্ত সৈম্তেরা আমার কথা 
কাঁণেও তুলছে না। 

স্ুজী। তবে? তবে? সামান্ত সৈনিকের তরবারির নীচে অধম 
পশুর মত এই রাজমুণ্ড বলি দেব? তার চেয়ে--তাঁর চেয়ে_-খে 

তরবারি চিরদিন আমার অঙ্গের সর্বাপেক্ষণ মূল্যবান অলঙ্কারের কাজ 
করেছে-_যার তীব্র জিহ্ব। শত শত অরাতির উ্ত শোণিত সানন্দে পাঁন 
ক'রে তৃপ্ত হয়েছে-সেই তরবারি আমার শোণিতে ভার শেষ ক্ষুধা 
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এখনও যেন এই অন্ধকারে চক্ষের সমক্ষে দেখতে পাচ্ছি--একদিকে 

সেই কন্টকলতার শুষ্ক মুকুট, আর একদিকে ফকীরের আংরাখ! ! 
নৰাবী-_ন| ফকীরি ? ফকীরি--না নবাবী? কোন্টা নিই ? 

নজাউদ্দৌলার ছইজন সৈনিকের প্রবেশ । 

১ম সৈ। তীবুতে তো কাউকে দেখতে পেলেম না। 
২য় সৈ। এই যে, এইখানে পায়চারী করছে। এ তো, মীর 

কাশেম। 

১ম সৈ। নবাবী গেল, এখনও গায়ে অত মণিমুক্তো কেন? 

পোধাকট। দেখেছিস? জল জল করছে! ওরই জন্য আমাদের এই 
সর্বনাশ । তীবু লুটে কিছু পেলেম না» নে, এগুলো কেড়ে নে। 

২য় সৈ। তাই চ, গুলো বেচে তবু ষ৷ হক তে! কিছু হবে? 
১মসৈ। অন্ধকারে কোথায় লুকোবে চাদ! দে, তোর মাথার 

গাঁগড়ী আর গায়ের জামা। 
মীর। কেরে দস্থ্য ! ( তরবারিতে হস্তক্ষেপ ) 

১ম সৈ। (বন্দুক দেখাইয়া) তলওয়ারে হাত দিয়েছে কি গুলি 
করেছি। কিন্তু তুই মুসলমান, তোকে মারব না) ভালয় ভালয় বলছি 
চ্তোর জীম। পাগড়ী খুলে দে। 

মীর। ফকীরি-_না নবাবী? মীরকাসেম! ইচ্ছা ক'রে যে নবাবী 
উক্ভীষ মাথায় পরেছিলে, আজ বল্লারের রণক্ষে্রে প্রাণভয়ে সেই 
প?গড়ী এক হীন  গোলামকে স্বহস্তে খুলে দেবে? এখনও বল, 

কি চাও? নবাবী,_ন! ফকীরি? না নাঁ-নিজের হাতে বাঙ্গলার 
শেষ নবাবের এই গর্ষের নিদর্শন খুলে দিতে পারব না। কেড়ে নে 

8৭. 



৮ম দৃহা।] অআনম্বোম্যান্প বঙ্গ 

দন! বাঙ্গলার শেষ নবাবীর চিহ্ন তার এক বিশ্বাসঘাতক স্বজাতির হাতে 
এই অন্ধকারে লুপ্ত হ'কৃ। 

২য় সৈ। ভাল কথা, তবে আমিই কেড়ে নিই। তুই বন্দুকটা 
বাগিয়ে ধর্। দেখিস যেন তলওয়ারে হাত না দেয়। 

১ম সৈ। নেনে আর দেরী করিসনি, কেড়ে নে। 

( ষে সিপাহী পাগড়ী কাড়িতে গিয়াছিল, ফয়জুল্লা তাহাকে গুলি করিল ) 

ফয়জুল্লা ও টসন্যঘয়ের প্রবেশ । 

ফয়। তা হয় না নরাধম! পৃথিবী শয়তানের রাজ্য নয়-_এর 

মালেক খোদ।! 

১মসৈ। এরা একি জল! 

মীর। কে তুমি অজ্ঞাত বন্ধু, এই লাঞ্ছনা থেকে অধম মীরকাঁসেমকে 
রক্ষা কলে? 

ফয়। 'সে পরিচয় পরে দেব। শ্রীদ্ব এস্থান ত্যাগ কর, 'আমার সঙ্গে 

এস। এখনি তোমাকে হত্যা করবার জন্য সুজাউদ্দৌলার সৈন্যের! ছুটে 
'মাসছে। 

মীর। তবে ফকীরি নয়? এখনও আশা? এখনও নবাবীর মোহ ? 

চল বন্ধু, অন্ধকারে তোমায় ভাল দেখতে পাচ্ছিনা তোমায় সেলাম! 

সেলাম! তুমি আমার মর্য্যাদ| রক্ষা করেছ, চল, তোমার সঙ্গেই যাই। 
_ স্থজাউদ্দৌলা ! স্থজাউদ্দৌলা ! অকপটে তোমায় বিশ্বাস করে- 

ছিলেম, তুমি মুসলমান ব'লে বিশ্বাস করেছিলেম, আমার স্বজাতি বলে 
বিশ্বাস করেছিলেম, সে বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রতিদান তুমি দিয়েছ । 
তোমায়ও সেলাম! বছৎ বহুৎ সেলাম! (স্জার সৈনিকের প্রতি ) 
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শয়তানের গোলাম ! উষ্ভীষ কেড়ে নিতে এসেছিলি, বড় আশাদ্ নিরাশ 

হয়েছিস্! উষ্ভীষ নয়-_বাঙ্গলার শেষ নবাবের পরিত্যক্ত এই পাঁছুক! 

নিয়ে তোর প্রভূকে বলিস--তার মত বেইমানের নবাবীর মূল্য পাচ 

জুতি! (ফয়জুলার প্রতি ) এস বন্ধু, হাত ধর। 

৪88 
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দ্বতীয় অন্ক 
শ্খন্ম হুস্্য 

বেরিলী-_মন্ত্রণাকক্ষ 

ভাফেজ রহমত খাঁ, ছন্দী খাঁ নিয়ামত খাঁ, সরদার খা! 9 ফরজুল্ল] | 

হাফেজ। দূত মুখে সজাউদ্দৌলার অভিপ্রায় কি, তা আপনারা 
শুনলেন। এখন কি কর্তব্য, স্থির করুন। 

নিয়া । পুর্ব সন্ধি অনুসারে স্জাউদ্দৌল| যে চল্লিশ লক্ষ টাকার দাবী 
করেছেন, তা পেলেই কি তিনি নিবৃত্ত হবেন ? 

হুন্দী। না, সুজাউদ্দৌল।র ছটা সর্ত। টাকাও দিতে হবে, সঙ্গে 
স্ঙ্গে মীরকাসেমকে আমর! কুতুহার সীমান্তের মধ্যে স্থান দেব না, এরূপ 

সর্ভে আবদ্ধ হ'তে হবে। 

নিয়া । সমস্তা বড়ই কঠিন! ক্ষুদ্র রোহিল1 রাজ্য-_স্ুজাউদ্দৌলা 
প্রবল! আমি যতদুর বুঝছি, স্থজাউদ্দৌলার ক্রোধের প্রধান কারণ, 
মীরকাসেম। টাকার দাবী তো অনেক দিনই করে আসছে, কিন্তু তার 
জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে তো সাহস করেনি । মীরকাসেমকে যদি 
আমরা আমাদের রাজ্যের সীমানামধ্যে স্থান না দিই, আর পুর্ব সন্ধি অন্ু- 

সারে স্ুজাউদ্দৌলার প্রাপা টাকার যদি একট! বন্দোবস্ত করা যায়, তা 
হসলে বোধ হয় সুজাউন্দৌল। এ যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হ'তে পারে? 

ছুন্দী। তা সম্ভৰ। 

৪/ 
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নিয়া ॥। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলিমহম্মদের মৃত্যুর পর, কয়েক 
বৎসর যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই কেটেছে। উপস্থিত, দেশে শাস্তি বিরাজ 
করছে। প্রজার! সুখেই আছে বলতে হবে। তাদের কোন 

অভাব নেই, বিশেষ কোন অভিযোগও নেই। তার পর, আর এক 
কথা--মহম্মদ আলীর ছয়টা পুত্রের মধ্যে চারটা এখনও নাবালক । 

কেবল ফয়জুল্লা এবং আবছুপ্পা-এই ছই জনেই বয়ঃপ্রাপ্ত। আমরা 
নাবালক পুক্রগণের অভিভাবক স্বরূপ এ রাজ্য পরিচালন কচ্ছি মাত্র । 

আমার্দের উচিত হয় না,_একজন বাইরের লোককে আশ্রয় দিয়ে 
স্ুজাউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া। 

সর। আমারও এই অভিমত । 

হাফেজ । ছুন্দী খাঁ, তোমার অভিপ্রান্ম কি? 
ছন্দী। নিয়ত যুদ্ধ, কি প্রজার পক্ষে, কি রাজার পক্ষে মহা 

'অকল্যাণকর। এতে রাজার শক্তি নষ্ট হয়, প্রজার শাস্তি নই হয়। 

আমার মতে, বৃথা লোকক্ষয় না ক'রে, স্থজাউদ্দৌলার সঙ্গে সৌহার্দদা 

স্থাপনই উচিত ।॥ যখন মহারাস্ত্রীয়েরা এ দেশ আক্রমণ করব বলে ভয় 

দেখায়, তখন স্থজাউন্দৌলা আমাদের সাহাধ্য করেছিল। সে নিমিত্ত 
আমরা তার নিকট কৃতজ্ঞ । এ ক্ষেত্রে স্থজীউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 

করা আমাদের পক্ষে কি ন্তায়সঙ্গত ঝ'লে বিবেচিত হবে? কাজেই 

আমার মনে হয়, মীরকাসেমকে আমাদের রাজ্যে স্থান না! দেওয়াই 
কর্তবা। ্ 

ফয়। কিন্তু ঠাকুরদা, আমি ষে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি ? 
নিয়া। তুমি বালকোচিত কাজ করেছ, রাঁজনীতিজ্ঞের মত 

কাজ করনি। সুজাউদ্দৌলা মীরকাঁসেমকে আশ্রয় দিয়েছিল। 
৪৬ 
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সুজাউদ্দৌল! তার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, তার অন্ত সেই দায়ী । 
আমরা মাঝ থেকে কেন বাইরের শক্রকে ঘরে আশ্রয় দিই? 

ফয়। যে অবস্থায় আমি মীরকাসেমকে আশ্রয় দিয়েছিলে, আমার 
বিশ্বাস_-আপনি যদি সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে 

আপনিও তাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হ'তেন। কেন না, মানুষ কখনও সে 

অবস্থায় আশ্রয় ন৷ দিয়ে থাকতে পারে না । 

নিয়া। বেশ, এখন ত হ'লে তার ফলভোগ কর। 

হাফেজ। আপনাদের সকলের অভিপ্রায় কি, তা গুনলেম। আপ- 

নারা যা বলছেন, তা এতটুকুও অযৌক্তিক নয়। কিন্ত আমি দেখছি, 
ফয়জুল্লা'ও তো কিছু অন্তায় করেনি । রাঁজনীতির দিক দিয়ে আপনার! 
যা বলছেন তা ঠিক। কিন্তু রাজনীতির অপেক্ষাও আর একট মহত্বর 
শীতি আছে ; সে দিক দিয়ে দেখলে, ফয়জুল্লার কাঁধ্য তো এতটুকু অসঙ্গত 
হয়নি। তাই ভাবছি-__ 

নিয়া। আপনি যাই ভাবুন, আমরা স্জাউন্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে 
প্রস্তুত নই। 4 

সর। সত্যই তে1; আমর! কেন উপায় থাকতে এই লোকক্ষয়ক'র 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব? 

ছন্দী। আমারও এই মত। 

হাফেজ । সকলেরই যখন এই মত, তা৷ হলে-_ফয়জুল্লা, তুমি কি 
উচিত বিবেচনা কর ? 

ফয়। সত্য ঝলব? 

ছুন্দী। হা, সত্যই বলবে বইকি। 

ফয়। আপনার! আমার নাবালক ভায়েদের অভিভাবক । তাদের 

৪৭ 
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জন্য আপনারা এই সমগ্র রোঁহিলাখণ্ড বিভাগ ক'রে, প্রত্যেককেই এক 

একটা ক্ষুদ্র রাজ্য দিয়েছেন । আমার অংশে পড়েছে, আউল! ছ্র্গ। 
আমি আর এখন নাবালক নই। আমি আজই মীরকাসেমকে নিয়ে 

আমার হুর্গণে যাচ্ছি, আপনারা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি. করুন, 

রোহিলারাজ্যের শান্তি রক্ষিত হকৃ। যদি সুজাউদ্দৌলা মুদ্ধ করেন, 
এক। আমি প্রতিবাদী হব» আপনারা দর্শকস্বরূপ শুধু বদে দেখবেন, 
আর স্থজাউদ্দৌলাকে বঝলবেন, আমি বিদ্রোহী! আপনাদের আজ্ঞ। 
অমান্ত করে মীরকাসেমকে আশ্রয় দিয়েছি, তা হ'লে আপনাদের উপর 

তার আর কোন আক্রোশ থাকবে না। 

নিয়া । শুধু হৃদয় আর বাক্য নিয়ে একটা রাজ্য রক্ষা করা যার না। 

তোমার কথা শুনতে বেশ, কিন্তু এর পরিণাম কি ভাব্ছ ? 

ফয়। আপনার! বৃদ্ধ হ'য়েছেন, আপনারা পরিণাম ভাবুন। আমার 

পিতামহ দাউদ খা, সামান্ত সৈনিক হয়ে বাদশাহী ফৌজে প্রবেশ 
করেন। তিনি যদি আপনাদের মত পরিণাম ভাবতেন, তা৷ হ'লে পাচ 

শত পাঠাঁন অনুচর নিয়ে, চারিদিকের বাঁধা উপেক্ষা করে, এই বিশাল 

রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন ক”রতে পারতেন না। আর আমার পিতাঁও যদি 

আপনাদের মত পরিণাম ভাবতেন, তা হ'লে আজ আপনারা এই 

রোহিল। রাজ্যের অভিভাবক হয়ে পরিণাম ভাববার অবসরও পেতেন 

না। আমি পরিণাম ভাবতে চাই না৷ । আমি চাই, যখন কথ! দিয়েছি, 
তখন তা আর প্রত্যাহার করব না। যদি সমস্ত ভারতবর্ষ আখার 

বিরুদ্ধে ীড়ায়-__যতক্ষণ জীবিত থাঁকব, মীরকাসেম আমার ছুর্গে স্থান 

পাবে। 

নিয়া । তাহ'লে তুমি আমাদের সঙ্গেও শত্রুতা করতে চাও ? 
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ফয়। এতে আপনার! শন্রু হন, আমি সে শক্রতাঁকেও সাগ্রহে 

গ্রহণ করতে গ্রস্ত । | 
মীরকাসেমের প্রবেশ । | 

মীর। কিন্ত আমি তাতে প্রস্তত নই বীর !_সাধুযুবক! আমি 
আসতে আসতে তোমার কথা শুনেছি। শুনে মুগ্ধ হইনি, বিস্মিত 
হয়েছি! বাঙ্গালায় যদি তোমার মত একজন হৃদররবান, ধন্মভীর, 

সত্যণিষ্ঠ মুসলমান পেতেম, তা হঠলে বোধ হয় বাঙ্গালার ইতিহাস 
আজ অন্ত আকার ধারণ কণ্রত। আমি অনেক সহা করেছি । 

এখনও হয়তো অনেক সম্থ করতে হবে! নিজের ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে, আমি পরাজয়ের শেষ সীমার এসে দড়িয়েছি। কিন্তু আমার এ 
বয়সে, আমার এ অধম ভাগ্যকে আর কারও ভাগ্যের সঙ্গে মেশাবার 

প্রবৃত্তি আমার নাই । আমি স্থজাউদ্দৌলার আশ্রয় নিয়েছিলেম । স্থজা- 

উদ্দৌলাকে আমার জন্য অনেক সহা করতে হয়েছে! আমার প্রতি 

তার ক্রোধ অন্তায় নয়। আমি তোমাদের আশ্রর নিয়ে তোমাদের আর 

বিব্রত করতে চাই না। তুমি বক্সার রণক্ষেত্রে আমার ইজ্জৎ রঙ্গা 
ক'রেছ ১ সেই আমার যথেষ্ট । আমি স্বেচ্ছায় বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে, 

রোহিলা রাজ্য ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। রাজ্যের মন্ত্রীরা বিজ্ঞ; তীরা 
ঠিকই বলেছেন । আম'য় বিদায় দাও বন্ধু আমি আবার অন্ধকারে 

অন্ত হই ! 
ছন্দী। বেশ! তা হ'লে ফয়ছুল্লা, তোমার তে। বলবার আর কিছু 

নেই? 
হাফেজ । কিন্তু আমার আছে। 

নিয়া। কি বলুন? 
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হাফেজ। আমি এই রাজ্যের প্রধান অভিভাবক স্বরূপ 
তোমাকে আদেশ করছি ফয়জ্ুল্লা ! তুমি এখনি এই উন্মত্ত যুবককে 
আউল দুর্গে বন্দী ক'রে রাখ । স্জাউদ্দৌল1র সঙ্গে যত দিন আমাদের 
ুদ্ধের নিষ্পত্তি না হয়, তত দিন একে হুর্গের বাইরে যেতে দিও না। 
ষদি নুজাউদ্দৌল1 দূত পাঠাবার পুর্বে মীরকাসেম, তুমি আমাদের 
আশ্রয় ত্যাগ ক'রে চলে যেতে, আমাদের কোন আপত্তিই ছিল না । 
কিন্তু এখন সুজাউদ্দৌল। যখন চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়েছে, তখন কোন 
অবস্থাতেই তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না। এতে যদি রোহিল! রাজা 

ধ্বংস হয়, রোহিলার চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে, তাতে আমি কিছুমাজ্ 
বিচলিত নই। চল ফয়জুল্লা! তোমার সঙ্গে আমি তোমার আউল 

ছর্গেই যাই। মত্্ীরা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি ক'রে, এক তাউপ হর্ 
ভিন্ন আর সমস্ত রোহিল! রাজ্য রক্ষা করুন । 

ফয়। (মীরকাসেমের প্রতি) মীরকাসেম! আমাদের সঙ্গে 
আউল দুর্গে আস্ন। যতদিন না স্থজাউদ্দৌলার সঙ্গে আমাদের ধুদ্ধ 

শেষ হয়, ততদিন আপনি আমাদের বন্দী । 
হাফেজ । দৌবারিক! সুজাউদ্দোলার দূতকে এখানে আসতে 

বল। 
হুন্দী। দাদা! এখনও বিবেচনা! করুন । 

হাফেজ । আর বিবেচনার সময় নেই । 
দূতের প্রবেশ । 

দুত। সুজাউদ্দৌলীকে এই সংবাদ দাওগে, হাফেজ রহমত 
মীরকাসেমকে 'আউল দুর্গে 'মাশ্রয় দিয়েছে । তিনি যেন আউল হূর্গ 

আক্রমণ ক”রে, মীরকাঁসেমকে মে আশ্রয়চ্যুত করেন। অন্যান্ত রোহিল। 
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ওমরাহরা তার মিত্র; তিনি যেন তাদের রক্ষিত রাজ্য আক্রমণ ন। 

করেন। ফয়ঙ্ছুল্লা আউল ছর্গের রাজা, আর আমি তার সেনাপতি । 
রণক্ষেত্রে তার তরবারি যেন আমাদের উপর পতিত হয়। 

দূত। বেশ! আমি তাই বলব। আমি তবে এখন আসি। 
ছুন্বী। না, দাড়াও! রোহিলারা মত-বিরোধ নিয়ে নিজেদের মধ্যে 

বিবাদ করে, কলহ করে। কিন্তু রুণক্ষেত্রে তার স্বজাতির প্রতি 
বখন বাইরের কেউ অস্ত্র তোলে, সে অস্ত্র বুক পেতে নেবার জন্ত, সকল 

গৃহ-বিবাদ ভুলে, এক হয়ে দীড়ায়,_সমন্ত রোহিলার কি বালক, কি 

বৃদ্ধ। মীরকাসেমের আশ্রয়স্থল শুধু আউল ছূর্ণ নয়, সমস্ত রোহিলাখণ্ড! 
কি বলেন ওমরাহগণ ? 

নিয়ামত প্রত্তাত সকলে। হাঁ! যখন হাফেজ রহমতকে নেতা 
বলে গ্রহণ ক'রেছি, তখন তার পক্ষ অবলম্বন করতে আমর! বাধা, তা সে 
্যায়ই হক আর অন্তায়ই হক। ঘযাঁও দূত, সুজাউদ্দৌলাকে বলবে, 
দোয়!ব রণক্ষেত্রে যেন তার সাক্ষাৎ পাই। 

দূত। উত্তম, তাই হবে। 

| দূতের প্রস্থান | 
নিরা। তাহলে সর্দার ঘোষণ। করুন, যোল বৎসরের বালক 

থেকে ষাট বৎসরের সমস্ত রোহিলা যেন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়। 
হাফেজ । হা, ঘোষণ। করব! তবে তোমাদের সকলের কাছে 

আমার একটা ভিক্ষা, তোমাদের এই ঘোষণার একটু ব্যতিক্রম করতে 
হবে । 

নিয়া। কি বলুন? 

হাফেজ । সকলের পক্ষে এই নিয়ম হক, কিন্তু একজন অশীতিপর 
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বৃদ্ধ যেন এই যুদ্ধে অন্ত্রধারণ করবার অনুমতি পায়। অনেক দিন এ 
কম্পিত হস্তে অস্ত্র ধরিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে সম্মুখে এ 
অস্তগামী রবি, পদতলে উঞ্ রক্তের ঢেউ, উন্মত্ত রণকে!লাহলের মধো, 

মুসলমানের ইমান, মুসলমানের ধশ্ম, আশ্রিত রক্ষণ মহা বজ্ঞে, যেন এ 
জীবন উৎসর্গ করবার অবসর পাই-_দৌঁয়াবের রণক্ষেত্রে, শক্রর দেত- 

প্রাচীর বেষ্টিত মসজিদে যেন আমার শেষ নেমাঁজ পাঠ করতে পারি-_ 

আর আমি তোমাদের কাছে কোন ভিক্ষা চাই না। 

ফয়। ঠাকুরদ1! আপনি এই যুদ্ধে সেনাপতি, আমরা আপনার 

আজ্ঞাবহ ত্ৃত্য । | 

সকলে । আমাদের সকলের প্র মত। 

মীর। মহানুভব বুদ্ধ, তাহ”লে আমি কি করব অনুমতি করুন । 

হাফেজ । ফয়জুল্লা তোমাকে ভাই বলে আশ্রয় দিয়েছে; তুমি 

যখন ফয়জুল্লীর ভাই, তখন তুমি আমারও ভাই। তুমি আজ রোহিলার 
আদরের অতিথি । তোমাকে নিয়েই যুদ্ধ, তুমি রোহিলার গৌরব 
প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত । প্রবল শক্রর ভয়ে তোমাকে ত্যাগ করা» প্রকৃত 
মুসলমান যে, তাঁর ধণ্মবিরুদ্ধ ; এই জন্তই আঁমি স্থজাউদ্বৌলার রক্ত চক্ষু 
আর আমার প্রাণপ্রতিম এই অমাত্যগণের যুক্তি, কিছুই গ্রান্থ করিনি। 
তোমাকে কিছুই করতে হবে না, তুমি সাক্ষী স্বরূপ রোহিলার কীর্তি 
দেখো । আর তোমর৷ আমার বুকের রক্তের চেয়েও যে প্রিয় রোহিলার 

মুখপাত্রগণ ! তোমাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করছি বলে, এই বলে 

আমায় মার্জনা করো, যে এ পৃথিবীতে ধন, এশ্ব্য্য যা কিছু পার্থিৰ 
সম্পদ্-_হাঁরালে আব।র পাঁওয়া যায়, কিন্তু ইমান একবার হারালে আর 
ফেরেন! । | 
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ভ্িক্ডীম্স ভুম্ণ্য 

ফয়জাবারদ-্কক্ 

[ গুলনেয়ার, বাহার ও আজিমন নিত্র! যাইতেছে । কাল--রাত্রি] 

গুল। ঘুমুছেছে। নিজের অবস্থা কিছুই বোঝে না! হেসে খেলে 
বেড়ায়, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? নবাবের মেয়ে, 

নবাবের স্ত্রী, এমনকি আর কোন দেশে জন্মেছিল? মৃত্যুর জন্ত প্রস্বত 
5ঃয়ে বসে আছি, মরণও তো হয় না! চারিদিকে প্রহরী-_পালাঁবার ও 

কোন উপায় নেই। সতাই কি মরব? তা হ'লে, তাঁর জিনিষ তাকে 

তে! ফিরে দেওয়া হবে না! কিন্ত, এ পাঁপ পুরীতে বাচতেও ত আর 

ইচ্ছা হয় না! খোদা! খোদা! কোটা নরনারীর মধ্যে আমার জন্ত এই 
শক্তি বেছে রেখেছিলে ? 

বউ বেগমের প্রবেশ । 

বউ। বোন! তিন দিন হ'য়ে গেল; আর কদিন না খেয়ে 
থাকবে? একটা মুহূর্ত যাচ্ছে, আর দুশ্চিন্তার পাঁষাঁণ ভারে আমি 

ভেঙ্গে পড়ছি । আমায় এ মহাপাপ থেকে মুক্তি দাও, কিছু খাঁও। 
গুল। আমি তোম।য় বার বার বলছি যে এ পুরীতে আমি 

একবিন্্ জলও খাব নাঁ। তুমি কেন বার বার আমায় অনুরোধ 
কর। তুমি মানবী নও, দেবী! তোমার উপর আমার এতটুকুও রাগ 

নাই। কিন্ত তোমার স্বামী তাঁকে আশ্রয় দিয়ে যে তাঁর শক্র হয়েছেন, 
৫৩ 



আঅসন্নোশ্রয়াক্ শপ [ ২য় অঙ্ক, 

রোহিলার৷ তাকে স্থান দিয়েছে সেই রাগে তিনি তাদের সর্বনাশ করতে 
ছুটেছেন! যিনি বিনা কারণে আমার শ্বামীর এমন শক্র, তীর গৃহে 
আমি জ্ঞানে এক ফেশটা জলও তো খেতে পারব না! যদি তুমি আমার 

যথার্থ ই উপকার করতে চাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এ পাঁপপুরীর 

বাইরে গিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচি । 
বউ। রোজই সেই এক কথা। তোমাকে এখানে ধরে রাখাও 

পাপ, ছেড়ে দেওয়াও পাপ! কিন্তু বুঝতে পাচ্ছিনা, কোন্ট! বেশী। 

(কোথায় যাবে? রাজার মহিষী হয়ে অবে।ধ ছুটি ছেলের হাত ধরে শত 
আবর্জনাপূর্ণ পথের মাঝখানে গিয়ে দাড়াবে তুমি, আমি অষ্টালিকায় বসে 

সে দৃশ্ত দেখব, আর আমার স্বামীই তার কারণ? আমি বুঝতে পাচ্ছিন! 
অভাগা কে! আমি নাতুমি? আত্মহত্যার 'অধিকারিণী কে? তুমি 

নাআমি? অথচ এর জন্ত আমি একটুও দায়ী নই। 
গুল। না, তুমি কেন দায়ী হবে বোন্, দায়ী আমার অদৃষ্ট। 
বউ । তোমারও, আমারও । আমি কেন এ কুৎসিত ঘটনার 

মাঝখানে এসে পড়লেম? কেন আমি নবাব মহিষী? কেন আমি 

নারী হয়ে জন্মেছিলেম? কি মহাঁপাপে আমার এই শাস্তি? কেন আমি 
গরীব হয়ে জন্মাইনি? কেন আমি চিরকুমারী থাকিনি ? 

গুল। তোমায় কোন আক্ষেপ করতে হবে ন। বোন! তুমি 

আমায় রান্তায় বার করে দাও । আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। তুমি 
করুণাময়ী, আমায় শান্তিতে মরতে দাও । আমি ছেলে ছুটীর হাত ধরে 
তাঁদের বাপের শক্রর গৃহের বাইরে গিয়ে ছেড়ে দিই, ম৷ হয়ে মার কাজ 
করি। 

বউ। তোমার যা ইচ্ছা কর, আর আমি তোমায় বাধ! দেব না। 
৫৪ 



২য় দৃষ্তা । ] অআতম্নাপ্যান্্ িঙ্পজ্স 

তুমি রাজ্যহার! হ/য়েও রাজমহিষী ! আর আমি প্রাসাদে বাস ক'রেও 
ভিথারিণী অপেক্ষা দীন। | তোমার মহত্বের কাছে আমি নতমস্তকে 

পরাজয় স্বীকার করছি। জগতের সমস্ত পাশব বল যদ্দি একসঙ্গে মাথা 

তুলে ধীড়াক্, তোমার এ অপূর্ব হুদয়বলের কাছে অবনত মন্তকে তাকে 

পরাজয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বৌন্! এ গৃহে না হ'ক্, এ গৃহের 

বাইরেও কি আমার কোন সাহায্য নেবে না? 

গুল। যে সাহাধ্য নিচ্ছি, এর তো মূল্য নেই! তুমি আমায় মুক্তি 
দিচ্ছ! এ সাহাধ্য ভিন্ন তোমার কাছে আর কিছু নেবার তো আমি 
'অধিকারিণী নই। এ গৃহ তোমার স্বামীর । এ গৃহের বাহিরে, তোমার 

স্বামীর রাজ্যের সীমান। মধ্যে কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় নেওয়াও আমার 
পক্ষে মহাপাপ ! তবে কি সাহ্তায্য নেব? 

বউ। কিন্তরমণী! তোমার & বিশাল হৃদয়ের এক প্রান্তে, রমণীর 

সহজাত করুণার একবিন্দুও কি লুকান নেই? অনাথিনী তুমি! পুর্ণ 
গৌরবে পথে পথে তোমার অতুলনীয় মহিমার লাজাঞ্জলি বর্ষণ ক'রে নরক 

তুল্য ধরণীকে কল্যাণময়ী ক'রে তুলবে! আর নবাব মহ্ষী আমি, 
এই রঙ্গমহলে, বিলাস আবাসে, শত এ্রশ্বর্যোর মধ্যে, হীনতার ভন্ব 

স্তুপে বসে, শুফ মুখে» খোদার একবিন্দু করুণ! পাঁবার আশায়, নিক্ষল 

প্রার্থনায় জীবন অতিবাহিত ক'রব? 
গুল। নিক্ষল প্রার্থনা কেন বেন? প্রার্থনার পুর্ববেই ঈশ্বরের 

আশীর্বাদ তোমায় সর্ব পাপ থেকে মুক্ত ক'রেছে। তুমি মৃষ্তিমতী 

করুণা! তোমার আদর্শে যেন জগতের রমণীগণ তাদের জীবনকে ধন্ত 
ক'রে তোলে । তাহলে আমায় বিদীয় দাও বোন? 

বউ। আমি আমার স্বামীর অজ্ঞাতে তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, 
৫৫. 



অক্ম্ঘাঞ্্যাব্র গম [ ২য় অস্ক, 

তোঁমার যেখানে ইচ্ছা তুমি যাও। এ প্রাসাদের প্রহরীরা তোমায় আর 
বাধা দেবে না, 'আমি তার ব্যবস্থা করে আমি। 

[ প্রস্থান । 
গুল। অকাতরে ঘুমুচ্ছে! ঘুম ভাঙ্গিয়ে, মা হ'য়ে হাঁত ধ'রে রাস্তায় 

নিয়ে গিয়ে দ্রাড়াব । খোদা! তুমি না করুণাময় ?-_বাহার! বাহার! 

বাবা! 

বাহার। কেনমা? ৰ 

গুল । আরতো আমরা এখানে থাকব না, এখান থেকে এখনি 

যে যেতে হবে বাপ ! 

ৰাহার। কোথায় যাব? বাবার কাছে? 

গুল। হা_-তাই বইকি। 
বাহার। তবে তাইকে ডাকি ? ভাই, ভাই, আজিমন! ও5। 
আজি। কিদাদা! মাকই? 
বাহার । এই যেমী! ওঠ, আমর! বাবার কাছে যাচ্ছি। 
আজি। বাবার কাছে? হা মা সত্যি বাবার কাছে? এখনও ষে 

রাত্তির রয়েছে? কোথায় বাবা? 

গুল । চল বাপ! 

আজি। কোথায় বাবা? 

গুল। অনেক দুরে! | 

আজি। তাহ'লে শীগগির চল। কিসে যাব? তাঞ্জামে না 

হাতীতে ? | 

গুল। আর সেদিন গিয়েছে! এখন তাঞ্জাম নয়, হাঁতী নয়, হেঁটেই 
ঘেতে হবে। 

৫৬ 



২ দৃশ্য | ] ভতাপ্যাল্ল বগম 

বাহার। ভাই কি হাঁটতে পারবে? নাপারে আমি কাধে ক'রে 

নেব। কি বল মা? 

গুল। (স্বগত:) যতদিন ছোট থাকে, ভাই দি করে, 
কীধে করে) বড় হলে পদাঘাত করতেও কুষ্টিত হয় না-_এই সংসার ! 
( প্রকাশ্তে ) হা বাবা! তাই হবে। চল। 

আজি । দাদা! আমি তোম্মর আগে আগে যাব। 
গুল। না» তোমরা ছ'জনে আমার হাত ধর। ঈশ্বর! এ 

নারকীর রাজ্য পার £য়ে যাবার শক্তি থেকে যেন টিসি 
কোরোন। । 

[ সকলের প্রস্থান । 

(বউ বেগমের পুনঃ প্রবেশ ) 

বউ । চলে গেল! আমারই আজ্ঞায় প্রহরীরা যেতে দেবে। 
ামি--আমি-_-অযোধ্যার বেগম, আর ও বাঙ্গালার পরিত্যক্ত মসনদের 
পূর্ব অধীশ্বরী ।_-দোরাব খা! দোরাব খা ! 

দোরাবের প্রবেশ । 

দোরাঁব। কেন মা? 

বউ। এই রাত্রে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে কেন তোমায় তুলে এনেছি 
জান? 

দোরাব। কি আদেশ কর? 

বউ। প্রযেছুস্টী ছোট ছেলের হাত ধরে শুভ্র বস্ত্রের অবগুঠনে, 
তন্তোধিক শুভ্রতার যশোরশ্মিকে রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে, এ ষে' 

৫৭. : 
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অযোধ্যার প্রাসাদের প্রাঙ্গণ ঘ্বণায় পরিত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে, ও কে 

জান? 

দোরাব। না মা,কে উনি? 
বউ । অযোধ্যার বাজলক্মী ! করুণায় এই প্রাসাদ তলে আশ্রয় 

নিতে এসেছিল; আর আমাদেরই ব্যবহারে, আমার সমস্ত অনুরোধ 

আগ্রহকে পদ্দাঘাত ক'রে চ*লে গেল! দোরাব থা! তুমি এখনই 
দেবীর অনুসরণ কর। রমণী তিন দিন খায়নি! তার স্বামীর 
শক্রগৃহ বলে একবিন্দু জলও তার পিপাসার্ড কে দেয় নি! এ রাজ- 
পথের বাইরে যেতে যেতে এখনি হয়তো৷ রমণী ধরণীর কোলে চিরদিনের 

মত ঘুমিয়ে পড়বে, আর জাগবে না। তুমি যাও। দেখ, যদি 

কোনরকমে ওকে বাচাতে পার, স্ত্রীহত্যার পাঁতক থেকে আমায় রক্ষ। 

কর। 

দোরাব। আমি এখনি যাচ্ছি। 

বউ। তুমি গোপনে অনুসরণ কোরো । তোমার পরিচয় ওকে 

জানতে দিও না। জানলে তোমার ছাঁয়। দেখলে ও আতঙ্কে শিউরে 

উঠবে । অভাগিনীকে তার স্বামীর কাছে কোন রকমে পৌছে দিও । 

এতে নবাব কুষ্ট হন, আমি তার জন্য দায়ী। সঙ্গে পানীয় নাও-আহার 
নাও) অভাগিনী তিনদিন খায় নি! আমিও তিনদিন অনাহারে । 
যদি এ রমণী অনাহারে মৃত্যুমুখে পড়ে, জেনো- সঙ্গে 

সঙ্গে তোমার প্রতু-পত্বীরও মৃত্যু নিশ্চিত। এ দুঃসহ তাপ নিয়ে বেচে 
থাক যে কি যন্ত্রণ॥। এ পুরীতে তুমি ভিন্ন তা কেউ বুঝবে না। 

যখন তোমার পাঁচ বৎসর বয়স, পুত্র জ্ঞানে আমি তোমায় 

আশ্রয় দিই; তুমি হিন্দু ছিলে--অজ্ঞানে তোমাকে ইসলাম ধর্ে 
৫৮ 
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দীক্ষিত করে। সেই থেকে পুত্রের ন্ভায় তোমায় পালন ক'রে 

এসেছি । পুত্রের কাজ কর-্র রমণীকে বীচাও, আমাকে 

বাচাও ! 

দৌরাব। যথ! আজ্ঞ! জননী । 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

ত্তীল দুম্প্য 

[শবির 

হাফেজ ও ফয়জুল 

হাফেজ । কে এ বিশ্বাসঘাতকতা করলে ? আমাদের পৌছবার পুর্কেই 
উজীরের সৈনম্তের! গঙ্গা! পার হল কি করে? নিশ্য়ই আমাদের 

গুপ্ত পরামর্শ শুনে রাত্রেই ওদের পার হ'তে বলেছে। যুদ্ধের অর্ধেক 
জয় নির্ভর করে স্থান নির্বাচনে । যদি গুপ্ততরের মুখে সংবাদ না পেয়ে 
সুজাউন্দৌল! রাত্রে গঙ্গাপার হ'য়ে এইখানে ছাউনি করে থাকে, তাহ'লে 

বুঝব সে আমীপেক্ষাও রণ-নীতিতে পারদরশশী। আর যদি কেউ বেইমানি 
ক'রে খবর দিয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝব খোদ! নারাজ । 

ফয়। আপনি কেন চিস্তিত হচ্ছেন? আমাদের জয়ের আশাই 
সম্পূর্ণ। শক্ররা কামানের মুখ ফিরিয়ে বামদিকের আক্রমণের বেগ রোধ 
করতে না করতে, আমার ফৌজ নিয়ে আমি তাদের দক্ষিণ পার্খে 

আক্রমণ ক'রব। ছুই সৈন্যের মাঝখানে পড়ে ওরা কতকক্ষণ টিকবে? 
৫৯ 
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হাফেজ। প্রাণ উপেক্ষা ক'রে তো! যুদ্ধ করব, তাঁর পর ফলাফল 

ঈশ্বরের হাতে । আমরা ধর্মের জন্ত যুদ্ধ করছি, ইমানের জন্য যুদ্ধ 
করছি, খোদা! কি আমাদের সহায় হবেন না? 

ফয়। নিশ্চয় খোদা আমাদের সহায় হবেন। পয়গম্বর বলেছেন 

“সর্বস্বের বিনিময়ে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবে ।” মীরকাসেমকে আশ্রয় 

দিয়ে, আমরা সেই পয়গন্বরেরই আদেশ পালন করছি; তবে আমাদের 
পরাজয় হবে কেন? 

হাফেজ । কোরাণ সরিফে লেখে, আল্লার মজ্জা বোঝ! মানুষের সাধ্য 

নর । মীরকাঁসেমকে কি আউল হুর্ণে পাঠিয়ে দিলে? 

ফয়। না নে গেল না, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে এইখানেই 

থাঁকবে বল্পে। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল সে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ 
দেয়। 

হাফেজ । ছুর্ভাগা নবাব! তার স্ত্রীপুত্র রইল তাঁরই পরম শত্রু 
সুজীউদ্দৌলার গুভে । শুনলেম স্থজাউদ্দৌলা ঘোষণা করেছে, যে মীর- 
কাসেমকে বন্দী ক'রে তার নিকট পাঠাতে পারবে সে দশ লক্ষ টাকা 

পাবে। 

ফয়। মীরকাঁসেমের উপর ক্রোধ হওরাঁর কোন কারণ নেই। 

সেই-ই ইচ্ছা ক'রে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই-ই তাঁর পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ 
করেছিল। 

হাফেজ । অব্যবস্থিতচিত্তের শক্রতাও যেমন ভীষণ, মিত্রতাও তেমনই 

ভয়াবহ । তারপর, শুনেছি সুজাউদ্দৌলাও নাকি মীরজীফরের সঙ্গে 
এক সন্ধি করেছিল। এখন মীরজাফরকে হাতে রাখতে সে মীরকাসেমের 
সঙ্গে শক্রত। ক'রবে এর আর আশ্চর্য্য কি? 

৬৩ 
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ফয়। তাহলে ঠাকুরদ।, 'আপনাঁকে অভিবাদন করে আমি যুদ্ধে 

অগ্রসর হই? 

হাফেজ । খোদাকে ম্মরণ ক'রে যুদ্ধে অগ্রসর হও ১ কিন্তু যাবার 
পূর্বে আমার একটী কথ! শুনে রাখ । এই নবাব সুজাউদ্দৌল। 

অতি নৃশংস | যদি তুমি বোঝ এ যুদ্ধে আম।দের পরাজয়ের সম্ভাবনা, যদি 

দেখ শক্রর অদিতে আমার মৃত্যু হয়__তুমি রণস্থল পরিত্যাগ ক”রে 
সর্ব|গ্রে নগরে যাবে । অন্তঃপুরচারি শীদের, শত্র নগরে প্রবেশ করবার 

পুর্ব্বে আউল দুর্গে পাঠিয়ে দেবে । দেখো» তার। যেন উজীরের হাতে বন্দী 
না ভয়। 

ফর। আমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে চলে যাব? 

ভাঁফেজ। হই। পাঠান পুরমহিলা- চন্দ্র স্র্য কখনও যাদের মৃথ 
দেখেনি-_তার! মীরকাসেমের পত্বীর ন্যায় অযোধ্যার নবাবের রঙ্গমহলে 
বন্দিনী হয়ে থাকবে, তাঁর চেয়ে রণক্ষেত্র থেকে চলে যাওয়ার কলঙ্ক কি 
অধিক? তুমি যাও, যত সত্বর পারু, তোমার সৈম্ত নিয়ে আমার সঙ্গে 
মিলিত হ,য়ো। 

সবেদারের প্রবেশ । 

স্থবে। অশ্ব প্রস্তত। 

হাফেজ । চল, আমরাও প্রস্তত। 

| [ সকলের প্রস্থান 

রর গ/ 



চভ্ডর্ ভুম্প্য 

স্বজাউন্দৌলার শিবির--দুরে রণক্ষেত্র 

সজ! ও লিতাফত আলি 

স্থজা। লিতাঁফত আলি, খুব শুভ মুহূর্তে আমরা গঙ্গা পাঁর হয়েছি । 

ধদি আমাদের এপারে আসবার পূর্বে রোহিলারা এইস্থান অধিকার 
ক'রত, তাহ'লে আজকের যুদ্ধে আমাদের পরাজয়েরই সম্ভাবনা 
ছিল । 

লিতা। আমরা তে। রাত্রে গঙ্গ। পার হ'তে ইতস্ততঃ করছিলেম ; 
গুপ্তচর হাঁফেজের হিন্দু দেওয়ানের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে এল যে 

রোহিলারা বাত্রেই গঙ্গার এপারে সৈগ্ত আনবে বলে স্থির 
করেছে। 

সথজা। তাঠিক; যদি এযুদ্ধে আমাদের জয় হয়, হাফেজের হিন্দু 
দ্েওয়ানই তাঁর কাঁরণ। আমি পূর্ব হ'তেই অর্থ দিয়ে তাকে বশীভূত 

ক'রে রেখেছিলেম। নানা কারণে সে হাঁফেজের উপর বিরক্তও ছিল। 

যুদ্ধে জয় হ'লে তাঁকে একটা বড় ইনাম দেব, এ লোভও তাঁকে দেখিয়ে 

রেখেছি । 

লিতা। রোঁহিলারা আমাদের টসন্তের বামদিক আক্রমণ করবে 

ঝলে অগ্রসর হচ্ছিল; আমি সৈম্তদের অবস্থান পরিবর্তনের আদেশ দিয়ে 

আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি । 

জনৈক মুনলমান ফকীরকে লইয়! সিপাহীর প্রবেশ | 
দি। হুজুর, এই লোকট! ফকীরের বেশ ধ'রে নবাবের শিবিরের 

৬২ 
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দিকে আসছিল। একে দেখে আমাদের সন্দেহ হয়; আসতে নিষেধ 

করি, শোনেনি, বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছি ? কি হুকুম হয় ? 
নুজা। কেএব্যক্তি? 

লিতা। তুমি কে? এই শিবির থেকে এক ক্রোশ মাত্র দুরে যুদ্ধ 
হচ্ছে, এ সময়ে তুমি এখানে এসেছিলে কেন? 

ফকীর। আজ্ঞে, আপনাদেরই সঙ্গে দেখ। করতে এসেছিলেম। 
স্গজা1া। কি প্রয়োজন? 

ফকীর। আমার প্রয়োজন গুরুতর, কিন্ত সে কথা৷ সকলের সামনে 
বলবার নয়। (লিতাফতের প্রতি ) আপনি সেনাপতি, আপনি থাকতে 

পারেন; কিন্তু হুজুর, সিপাইকে এখান থেকে যেতে অন্ুমতি 
করুন। 

লিতা। তোমার অভিসন্ধি কি? তুমি যে শক্রর চর নও, বুঝব 
কি করে? 

ফকীর। আমি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেব যে আমি শত্রর চর 

নই । আর যদিই চর হই, এই ক্ষুদ্র সিপাই এখীনে থেকে বিশেষ কি 
করবে? আমি এক, নিরস্ব; আমার কথা শুনে যদি আপনাদের 

মনে হয় আমি শক্রর চর, তাপ্হলে অনায়াসে আমাকে বন্দী করতে 
পারবেন-_-মামি নিরন্ত্র | 

লিত। (স্থজার প্রতি )কি আদেশ? 

স্বজা। ( সিপাহীর প্রতি) তুমি তোমার কার্যে যাও । 

[ সিপাহীর প্রস্থান । 
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লিতা। তোমার কি বক্তব্য ? 
ফকীর। আমি থে শক্রচর নই, অগ্রে তার পরিচয় গ্রহণ করুন| 

এই দেখুন । 

( সেনাপতির হস্তে একটা অঙ্গুরী প্রদান, তিনি সুজাকে তাহা দেখাইলেন ) 
স্বজা। একি! এ যে আমারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরী! এ তুমি 

কোথার পেলে? 

ফকীর। আপনারই গুগুচরের কাছে । যে গুগুচরকে দিয়ে রাত্রে 

গঙ্গা পার হবার সংবাদ দিই, আপনার অঙ্কুরী ও পত্র তার নিকট থেকেই 

পাই । আমিই হাফেজ রহমতের দেওয়ান। 
স্থজা। তুমি? সেতো হিন্দু! 

ফকীর । আজ্ঞে "সামি হিন্দু, এই দেখুন। (কৃত্রিম দাড়ী খুশির 
ফেলিল) এ আমার ছদ্মবেশ, ধরা পড়বার ভয়ে এই বেশে এসেছি, 
এই বেশেই আবার আমায় নগরে ফিরে যেতে হবে। একটা! বিশেষ 
জরুরি সংবাদ আছে, শুন্ুন। এখান থেকে দেড়ক্রোশ দূরে একটা 
পাহাড়ের জঙ্গলে ফর়ঙ্ুল্প। তিন হাজার পাঠান সৈম্ত লুকিয়ে রেখেছে । 

বামদিকে হাফেজ রহমৎ যখন আপনাদের আক্রমণ করবে, সেই সমর 

অতর্কিত ভাবে দক্ষিণ দিক থেকে ফয়জুল্লা সেই গুপ্ত সৈন্ত নিয়ে 

আপনাদের সৈন্যদের পূর্বে দেশ আক্রমণ করবে। আমি গোপনে 
রোহিলাদের যুদ্ধের নক্সা যতটা জানতে পেরেছি, আপনাদের বলে 
গেলেম। এখন আপনার! কর্তব্য স্থির করুন। 

স্থজা । তোমাকে পুর্বে দেখিনি, তবে পত্রে ও চরমুখে তোমার 

পরিচয় পেয়েছি । তুমি অতি বুদ্ধিমান্। তোমার কল্যকাঁর সংবাদ 

মুল্যবান, অগ্ভকার সংবাদও অমূল্য । সেনাপতি ! যে চর সংবাদ নিয়ে রায় 
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সাহেবের কাছে গিয়েছিল, শিবিরের অন্ত কক্ষে সে আছে, তাকে 

ডাকাও । 

লিতা। কে আছ ?--হুবুরমল । 

হ্থজাঁ। তুমি কি এখন ফিরে যাবে, না, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্য্য্ত 
এইখানে থাকবে ? 

ফকীর। না, আমি ফিরে যাব, আমার অনেক কাঁজ। 

গুপ্তচরের প্রবেশ। 

গুপ্ত | ভকুম, জনাব! 

স্থজা। একে চেন? 

গুপ্ত। আজ্ঞে হা,হুজুর! ইনি বিয়াদ রায়, হাফেজ রহমতের 
দেওয়ান।-_-দেলাম রায় সাত্বে! 

ফকীর। সেলাম। 

স্থজা। আচ্ছা, তুমি যেতে পার। [ গুপ্তচরের প্রস্থান । 
ফকীর। নবাব বাহাছর অনুমতি করুন, তাহ'লে এখন আমি 

যাই? চারিদিকে গোলাগুলি, ভালয় ভালয় বাঁড়ী পৌছিতে পাল্লে হয় 
'আমারই হাতে রহমত খাঁর ভাণ্ডারের চাবি, ধনাগারের গুপ্তপথের অন্ি 
সন্ধি সব আমিই জানি। যখন নবাব বাড়ী লুট করবেন, আগে 
আমাকেই ডাকতে হবে। আমি না হলে রহমতের একদিনও চ*লত 

না, এর পরে দেখবেন আমি না হ'লে আপনাদেরও চলবে না; হিসেব 

কাগজ-পত্র দপ্তর সব আমার হাতে । তবে হুজুর, বড় আশায় রহমতের 

ঘরের খবর আপনার ক'ছে বেচে গেলেম, শেষটা! আমায় ভুলবেন না । 

স্থজী | না, তোমায় ভুলব না; তোমার বন্ধুত্ব আমার চিরদিনই 

মনে থাকবে। 
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ফকীর। হুছ্ুরে আমার আর কিছু আরজী নেই, এই কুতুহার 
রাজ্যট। আমায় ইজার! দেবেন, আমি হুজুরকে সালিয়ান! ছু'ক্রোর টাকা 

খাজনা দেব। আপনারই সব থাকবে, আমি টিকবল কাগজপত্র 
নাড়াচাড়া করব এইমাত্র । 

সুজা । আচ্ছা, তাই হবে। 

ফকীর। নবাববাড়ী লুটবেন, ধন দৌলত তে। সব ফয়জাবাদের 
খাজাঞ্চীখানায় উঠবে । আর রহমতের এক সুন্দরী নাতনী আছে; যদি 
সব বন্দী ক'রে নিয়ে যান, একটা সৎ পাত্র দেখে সাদী দিয়ে দেবেন। 

এখন তবে আমি আসি, সেলাম! (লিতাফতের প্রতি ) খঁ! সাহেব, 
কিছু মনে করবেন না, দাড়ীটা আবার এইখাঁন থেকেই পরে যাই, কি 
জানি যদ্দি পথে কেউ চিনে ফেলে,_কি বলেন ? [ প্রস্থান। 

স্থজা। লিতাফত আলি, খোদ! সহায়! এযুদ্ধে আর আমাদের 

পরাজয় নেই। কিন্তু এ লোকটা কি? নিজের প্রভুর তো সর্ধনাশ 
কচ্ছেই, নিজের জাতট| পর্য্স্ত অনায়াসে বদলে মুসলমানী দাড়ী পোষাক 

পর্যান্ত নিয়েছে । 

লিতা। আজ্ঞে হিছুদদের কথা ছেড়ে দিন, বড় বড় রাজপুত বীরেরা 
শুধু পয়সার খাতিরে আমাদেরই তে মেয়ে দ্রিলে-_বোন দিলে; এ 

সামান্ত দাড়ী আর পোষাক নিয়েছে । 
সুজা । তাঁঠিক। তুমি যাঁও, সৈন্তের বাহ মুখ ফিরিয়ে দাও) আমি 

ফয়ছুল্লাকে বাঁধ! দেবার জন্য অগ্রসর হই। 

সিপাহীর প্রবেশ । 
সি। সেম্তের! প্রস্তুত, আদেশের অপেক্ষা করছে । 

স্থজা। চল, যাচ্ছি। [ সকলের প্রস্থান । 
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বেরিলি দেওয়ানের বাটা 

গজ্ারী 

গুজারী। কোন্ পোড়ারমুখো! শাস্তর করেছিল সোয়ামী না খেলে 
পরিবারের খেতে নেই? বেলা তিন পহর হ'ল এখনও কর্তীর খোঁজ 

নেই! আর আমি মরি ক্ষিদেয়! রাত থাকতে উঠে চলে গেল, আমি, 
তখন ঘুমুচ্ছি! সহরের বাইরে লড়াই, এখান পর্য্যন্ত কামানের আওয়াজ 
আসছে, সহরময় রব পাক হয়” “কি হয়”-__সকাল সকাল বাঁড়ী আয়, 

খাওয়া দাওয়! সেরে দরজ! বন্ধ ক'রে থাকি__-তা নয়! দেওয়ানী চাঁকরী 
নিয়ে নাট, ঘুরছে। যাদের রাজা, তাদের চেয়ে ওর ভাবনা বেশী। 

দাইয়ের প্রবেশ । 

দাই। মামা, শীগির লুকোও, শীগির লুকোঁও, বাড়ীতে মৌছলমান 
এয়েছে ! 

গুজারী। মোছলমান ঢুকেছে কি! 

দাই। ঢুকেছে বলে ঢুকেছে, একেবারে ভাতের হ্থাড়ীর মধ্যে 
ঢুকেছে! 

গুজারী। সেকি সর্বনেশে কথারে ! 

দাই। কথ! নয় মা কথ! নয়, একেবারে কাজে। রান্নাঘরে ন 

ঢুকে, মহার[জজীর গলে একট! চড় ন! মেরে, হাঁত থেকে হতাট! কেড়ে 
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না নিয়ে একেবারে ভালের হাড়ীতে ঘটর ঘটর। ছিষ্টি নয়-নেত্তর 

কলেমা, ছিষ্ি নযনেত্তর কণল্লে ! 

গুজাঁরী। বলি, বলিস কিরে? দেউড়ীতে দর্ওয়ান লোকজন সব 

কোথায় গেল ? 
দাই। আজ যে লড়াই, সহরে তো জোয়ান বেটাছেলে কেউ নেই; 

হিছ মোৌসলমান রাজপুত, সবই তো লড়ায়ে মেতেছে। 

গুজারী। তাঁওতো বটে! হতচ্ছাড়৷ মিন্সের কি একটু 'আকেল 

আছে? এই ডামাডোলের সময়, বাড়ীতে এখন রক্ষণাবেক্ষণ করে কে ? 

দাই। রক্ষণ করবে যম, আর ব্যাক্ষণ করবে_যে মৃখপোড়া 

এসেছে মাসেই ! 

গুজারী। মোছলমান, তুই ঠিক দেখেছিস? 
দাই। নরতো কি আর মিছে বলছি? এই এত বড় দাড়? 

প্যাজ রশুনের খোসবে! ছড়াতে ছড়াতে আসছে । 

গুজারী। বাড়ীর ভেতর ঢুকল, তুই কিছু বলিনি? 
দাই। যা বলবার, তুমি বোলো মা, এ আসছে । 

মুসলমান বেশে দেওয়ানের প্রবেশ । 

দেও। গিনি, গিনি ! 

দাই। ও বাবা! এযে জট ধরে কথা কয়; এসেই একেবারে 
“গিন্রি 1” 

গুজারী। ওমা তাইতো, মোছলমাঁনই তে! তুই কেরে মুঙ্খপোড়া? 
বলা নেই কওয়া নেই, তদ্রলেকের অন্দরমহলে ঢুকে গগিরী” গগিন্রী 
করে হামলাচ্ছিদ? মুখপোড়া মাতাল নাকি ? 
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দেও। আরে মোলে। এদের হ'ল কি? মহীরাজট! আমায় দেখে, 

রান্নাঘর থেকে পালাল, দাইমাগী. চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল, গিন্নী মাতাল 
বলছে । গিন্নি, পাগলের মত কি বলছ? কোথায় এলুম তেতে পুড়ে, 

জল দেবে, বাতাস করবে, মানাহরের ব্যবস্থ। করবে তা নয়, আবোল 

তাবোল কি বল্ছ? 

গুজারী। বল্ছি তোমার মুড! দীড়াতো! হতচ্ছাড়া৷ মিনসে, বাড়ীতে, 

কেউ পুরুষ মানুষ নেই বলে মনে করেছিস কি আরাজক ? 
দাই। তাই বটে গো। (স্বগত) গিন্ীীর ঝাঁড়র বহর তো! জানেন 

না! অমন বেক্গদত্যির মতন দেওয়ানই টিটু হয়ে গেল, এতো 
মামদো 

দেও। আরে গিন্রী, অমন কচ্ছ কেন? তোমাদের কি ভৃতে 

পেলে নাকি ? 

গুজারী । কাকে ভূতে পেয়েছে, দেখাচ্ছি। দাই, দাই, নিয়ে আয়তৌ. 
বটিটা, মিনসের নাঁক কেটে ছেড়ে দিই। 

দেও। বটে? এতবড় আম্পদ্ধা! ঝি চাকরের সামনে এই 

রকম ক'রে অপমান? রাত্রের অন্ধকারে কি কোথায় হ'ল না হ্”ল, 

কেউ দেখতেও আসে না শুনতেও আসে না) দিন ছুপুরে নাক 

কাটবে? এখনি চুলের মুঠি ধ'রে পিঠে দেব গড়াম্ গড়াম্ করে কিল 
বসিয়ে । একে আমার মাথায় আগুন জলছে-_ 

গুজারী। তোর আগুন জলার হয়েছে কি, দীড়াতো-_দাই, দেখিস্ 
যেন মিনসে পালায় না) নিয়ে আমি একবার ভোজাঁলি খান! । 

দাই। যণ্ডা ষাঁড় মরদ, আমি একা ওকে সামপাতে পারব কেন? 
দু'জন হ'লেও ন! হয় দেখা! যেত, আমি এক] পারবনি । 
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গুজারী। পারবিনি কি? তুই ধর ওর লম্বা দাড়ী ছ'হাত দিয়ে 
টেনে, আমি এই এলুম বলে ।__খবরদার ! এখান থেকে যেওনা বলছি, 

এখনি সব মেরে গুড়ো করে ফেলব! 

দেও। আগে দিই বসিয়ে দাই মাগীকে এক চড়! 

দীই। চড়াবি বৈকি! মা শীগির ভোজালিটা নিয়ে এসতো, 
আমি ধরি এই বাগিয়ে মিন্পের দাড়ী। (দাঁড়ী ধারণ) ওমা, এ থে 
ছিড়ে এলগে! ! 

গুজারী। তাইতো দাঁড়ী ছিখড়ে এল কি বল্? ওমা, একে ! তুমি? 

দেও। ই! আমি, এতক্ষণে বুঝি ঠাওর হ'ল । 

দাই। ওমা! কি লজ্জা গো! এ যে আমাদের কর্তা গে। 

শ্রক পহরের মধ্যে এত বড় দাড়ী গজাল কি ক'রে গো ! 

দেও। (ম্বগতঃ) উঃ ভাবতে ভাবতে কিছুই মাথার ঠিক ছিল ন।। 
খিড়কীর দরজা দিয়ে বাঁড়ী ঢুকিছি ঠিক, কিন্তু দাড়ী খুলতে ভুলে 
গিয়েছি। দাই মাগীর সামনে ধরা পড়ে গেলুম ! (প্রকাশ্যে ) তুই ঘা, 

দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? 

দাই। দুপুর বেলায় কি পাপ! দাড়ী ছু'য়েছি, পাতকো-তলায় 

ছু'ঘড়। জল মাথায় চালিগে। 

[ গ্রস্থান। 
গুজারী। তোমার রকম কি বল তো? 

দেও । গিন্লি, যে চাল চেলেছি--যদ্ধি দাব। ঠেক খায়, এক বড়ের 

কিন্তিতেই মাত! মুসলমান সেজে উজীরের তীঁবুতে গিয়েছিলেম। 
গিয়েছি ঠিক, ফিরেওছি ঠিক) কিন্তু বাড়ী এসে দাড়ী খুলতে ভুলে 
গেছি । কেমন সেজেছিলেম বল? তোমরা পর্য্স্ত চিনতে পারনি ! 
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গুজারী। তা দাড়ী প'রেছিলে কেন? 
দেও। কেন তাতে দোষ কি? তাতে খাতির কত! খাতির 

কত! 
গুজারী । পোড়া কপাল তোমার খাতিরের! “বাপ পিতামোর 

নাম গেল, হীরে জোলার নাতি 1” তোমার পয়সা খাবে কে? বংশেতে। 
একটা ছেলে নেই-_অখটকুড়ে। ! 

দেও। দেওয়ান আছি, যখন রাঁজ। হ'য়ে বসব, তখন ছেলে আপনি 

গজাবে, আপনি গজাবে! টাকায় নাহয় কি? চল চল, চারটা থেয়ে 

এখনি আমায় ছুটতে হবে নবাব বাড়ী। দাই মাগীকে বারণ করে দ্বিও, 

দাড়ীর কথ! যেন কাউকে বলে না। দাঁড়ীট! কুড়িয়ে রাখ । 
গুজারী। আমি বাপু ও ছুঁতে পারব না, মড়ীর চুলে না কিসে 

তৈরী, ছয়ে শেষকালে নেয়ে মরি! তোমার গরজ থাকে তুমি 

তুলে রাখ । 

[ গুজারীর প্রস্থান । 

দেও। তুলেই রাখি; যাকে রাখ, সেই রাখে । রাজার জাত-_ 
মান্ত কত! মান্ত কত! পাগল-_-এ ছলে নাকি আবার নাইতে হয় ! 

[ প্রস্থান । 
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বেরিলি প্রাসাদের দরদালান 

রোহিল! মহিলাগণ 

(গীত) 
নহে কুস্বম ভূষণ আর নহে প্রিয়মুখ চুম্বন । 

নহে অলস বিলাসে মাতোয়ারা চিত, 

নহে প্রেম ক্বপন ॥ 

খনঘোর কান্ম,ক টম্বার, 

লাগে লাখে বীর খেলে তলওয়ারঃ 

বাজে দামাম। তুরী ভেরী শিহরে শমন। 

রপরঙ্গে মাতি প্রমত্ব কেশরী, 

চলে অরাতি কীর্তি করিতে হরণ | 

[ প্রস্থান । 

( হাফেজ-পত্বীর প্রবেশ ) 
হা-পত্বী। কিছুতেই মন স্থির করতে পাচ্ছিনি। কে জানে এ সর্বনেশে 

যৃদ্ধে কি হয়? সকলে স্বামীপুক্রকে যৃদ্ধে বিদায় দিয়ে আনন্দে মেতে 
টাঠেছে । দেখছি আফগান রমণীর প্রাণ, এর! ভারতের মৃছ বাতাসে 

এখনও হারিয়ে ফেলেনি ! 

( জিন্নতউন্লিসার প্রবেশ ) 

জিন্নৎ। হ্যা দাদি, সন্ধ্যা হয়ে এল এখনও কেউ লড়াই থেকে 

ফিরল না কেন? আমরা সব মালা গেঁথে রেখেছি; যার! সব যুদ্ধ 

জয় ক'রে 'আসছে, তাদের গলায় পরিয়ে দেব। 
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হাঁপত্বী। তাই হ”ক ভাই, যুদ্ধ জয় ক'রে সব ফিরুক! 
জিন্নৎ। দাদুর জন্তে একছড়া বড় মাল! গেথেছি। পাকা দাড়ীর 

পাশে সাদ। ফুলের মীল! কেমন দেখাবে দাদি? 

হাপত্বী। ফয়ঙ্ষুল্লার পাশে না বসে তুই যদি তোর দাছ্বর পাশে 
বসিস্, তাহলে যেমন বেমানান দেখায় তেমনি দেখাবে! 

জিন্নৎ। দূর্, দাদীর এক কথা! দাঁছর পাশে আমায় মানায় না 
বুঝি? দাছুর সাদা চুলের পাশে আমার এই কাল চুল যেমন মানায়, 
তেমন আর কিছুতে নয় ! 

হাপত্বী। হাঁ, যেমন গঙ্গা যমুনায় ঢেউ খেলে! 

জিন্নৎ। কৈ, দাছু এখনও আসছে না কেন? যত দেরী হচ্ছে তত 

জামার মন কেমন কচ্ছে! 
হা-পজ্জী। কার জন্তে লো? দাঁছর জন্যে, না আর কারু জন্তে ? 

জিন্নৎ। সব্বার জন্তে । আচ্ছ। দাদি, মানুষ লড়াই করে কেন? 
একজন একজনের ঝুকে তরওয়াল বসিয়ে দেয়, অথচ দু'জনেই তো মানুষ? 

তর৪য়াল বসালে ছ্'জনেরই তো৷ সমান লাগে? এটা মানুষ কিছুতেই 

বন্ধ করতে পারে না? আর বলে মানুষের খুব বুদ্ধি ! 

হা-পত্বী। তুই বাঙ্গালী মেয়েদের মত কথা শিখপি কোঁণ্খেকে ? 
যুদ্ধ করবে না? তবে পুক্রষ কিসের? পুক্রষ দেশের জন্য যুদ্ধ করবে, 

ধর্মের জন্য যুদ্ধ করবে, তার ম! মেয়ে বোনেদের ইজ্জৎ রক্ষা করবার 
জন্য যুদ্ধ ক+রবে, তবেই না সে পুক্রষ? নইলে মেয়েতে আর পুক্রষেতে 
তফাৎ কি? 

জিন্নৎ। তোমার কথ! আমার মৌটেই ভাল লাগল না। রাত্রে 

দিব্যি ঘুমিয়ে আছি, সকাল বেলা উঠে, হাসিমুখে, তরওয়াল হাতে ক'রে, 
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মরতে ছুটল! এর কোন দরকার হত না যদি একজন আর একজনের 

দেশ কাড়তে না যেত, একজনের ধর্মে বাধা না দিত, পরের মা মেয়ে 

বোন্্কে যদি নিজের মা মেয়ে বোনের মত দেখত । মানুষ সব পারে, 
কেবল এইটে বুঝি পারে না? দূর! তবে মান্য, না ছাই! বাঘ, 
ভান্ুক, বেরাল এরাও তো৷ আপন! আপনির মধ্যে ঝগড়া করে, এ ওকে 

কামড়ায়, "ও একে কামড়ার়”--তাহ'লে জানোয়ারে আর ম।ছুষে 

তফাত্টা কি? 

হাঁপত্বী। তফাৎ? আগে আমাদের মতন বয়েস হ'ক্, খন বুঝবি ! 
মানুষের জিভ, পশুর নখ আর দাতের চেয়েও তীক্ষ | 

জিন্নৎ। আমি যাই, মালাছড়াঁট! নিয়ে আসি, এখনি তো সব 

আসবে । দাদি! আমি এলুম বলে । 
[প্রস্থান । 

হাঁপত্বী । ফুলের মত প্রাণ, আনন্দে ঘর আলো! ক”চ্ছে, কে জানে 

মেয়েটার অৃষ্টে কি আছে! বে হয় হয়-_-হ'ল না। এইজন্তই বলে 
শুভকাঁজে দেরী করতে নেই । এ সর্বনেশে যুদ্ধে কি হবে কে জানে । 

[ নেপথ্যে রমণীগণের ক্রন্দন ] 

নেপথ্যে । হায় হায় কি সর্বনাশ হ'ল! কি সর্বনাশ হ'ল! 

হা-পত্বী। একি! সবই কেঁদে উঠল কেন? 
নেপথ্যে ৷ পালাও পালাও, যে যেদিকে পার পালাও, নবাবের সৈন্তের! 

নগর লুটতে আসছে! 
হাঁপত্রী। কে সংবাদ নিয়ে এল? 

(ফয়জুলার প্রবেশ ) 
ফম়। মামা! সর্বনাশ হয়েছে, যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে । 
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হা-পত্রী। পরাজয় হয়েছে? 
ফয়। হামা! 

হাপত্বী। তুমি ভিন্ন, এ সংবাদ দেবার জন্ত আর কেউ কি বেঁচে 

ছিল না? 
ফয়। ছিল--আছে, তারা এখন৪ রণক্ষেত্রে! এখনও তারা 

প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে, শক্র যাতে বাঁত্রে নগরে প্রবেশ করতে ন! পারে । 

হাঁপত্বী। তোমার পিতামহ ? তিনি কি রণক্ষেত্রে? 

ফয়। ই মা, রণাক্গত্রে_তবে_-তবে_ 

হাপত্বী। কি? বলতে জিহ্বা জড়িত কেন কাপুরুষ? তিনি 

কি সমর-ক্ষেত্রে শক্রর শোণিতাক্ত শবের উপর বীরের বাঞ্চিত শখায় 

শুয়েছেন? 

ফয়। হাঁ মা, তাই। দ্বাদশ সূর্যের মত তেজোন্দীপ্ত আমার দাঁছু 
'অসংখ্য শক্র সৈম্তকে বিনাশ ক'রে অন্তগাঁমী হুর্যোর দিকে চেয়ে যখন 

নেমাজ পড়ছিলেন, সেই সময়ে একটা গুলি এসে তার বক্ষ ভেদ 

করে। 

হাঁপত্বী। আর তুমি তার পৌত্র হয়ে, তার সেই পবিত্র দেহকে 
শৃগাঁল কুদ্ধুরের আহারের জন্য ফেলে রেখে এখানে পালিয়ে এসেছ নিজের 
প্রাণ বাচাবে ঝলে কাপুরুষ ! 

ফয়। তিরস্কার কোরোন! মা» দাছুরই আদেশে আমি যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে চলে এসেছি । শশবে মাতৃহারা, তোমারই স্তনহপ্ধে আমার এই 
দেহ-_এর প্রতি মমতায় কাপুরুষের মত রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা 
যে তোমারই অপমান মা! আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্ত আমি পাঁলাইনি, আমি 
এসেছি তোমাদের ইজ্জৎ, রোহিলা রমণীগণের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য । 
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চল মা, শক্র নগরে প্রবেশ করবার পুর্বে তোমাদের নিরাপাস্থানে রেখে 

আসি; তারপর, আমার য! কর্তব্য তা আমি ক্রব। 

হা-পত্বী। এতদিন যিনি আমার ইজ্জৎ রক্ষা করবার মালেক ছিলেন, 
তিনি দোয়াবের সমরক্ষেত্রে চিরনিত্রিত--এখন যিনি আমার ইজ্জৎ রক্ষা 

করবার মালেক তিনি এঁ উপরে আকাশের পারে চির জাগর্ত 1 

ফয়জুল্লা! আমার ইজ্জৎ রক্ষা করবার জন্য তোমায় চিন্তিত হ'তে হবে 
না। যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র মমতা থাঁকে,_এখনি যাও__ 

ঘে কোন উপায়ে পার-_ আমার স্বামীর দেবদেহকে বহন ক'রে এখানে 

নিয়ে এস | যতদিন না! রাজোচিত সম্মানে তার দেহ সমাধিস্থ হয়, ততদিন 

আমি এ প্রাসাদ পরিত্যাগ করে কোথাও যাব না। অন্তান্ত রোহিলা 
বরমনীগণকে নিরাপদ স্থানে লয়ে যাবার ভার, আর কারো উপর দাও । 

ফয়। তাই হক মা, তোমার আদেশ মাঁথায় ক'রে আমি আমার 

পিতামহের বীর দেহ বহন ক'রে আনতে চল্লেম। 
নেপথ্যে স্্রীলোকগণ । উজীরের সিপাইর! মহলে ঢুকেছে, পালাঁও-_ 

পালাও । আওরাৎ সব সাবধান ! 

ফয়। তা হলে আমাদের সৈন্তেরা শক্রদের বাঁধা দিতে পারেনি । 
কি হবে মা, কি হবে এখন তোমাদের রক্ষা করি কি প্রকারে? আর 

আমি এখানে থ।কব না।। 

নেপথ্যে স্থজার সন্তগণ। জয় নবাব বাহাছরের জয়! আল্লা 

'আল্লাহে। ! এই ঘরে, এই ঘরে! 

ফয়। সাবধান কুকুরের দল! মনে করিসনি যে এ পুরী অরঙ্ষিত, 

এখনও একজন প্রহরী বেঁচে আছে-_-সে জীবিত থাকতে কারও সাধ্য 

নেই যে রোহিলার অন্তঃপুরের ইজ্জৎ নষ্ট করে। [ প্রস্থান। 
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হাঁপত্বী। তাইতো! কি কলে, খোদা! কি কলে? 
নেপথ্যে ফয়। মা! মা! পাঁলাও পালাও ! দলে দলে সিপাই 

বাড়ীতে ঢুকেছে, মরতে পারব, কিন্তু তোমাদের রক্ষা করতে পারব 
না। 

হাঁপত্বী। খোদা! তবে এই কি তোমার ইচ্ছ! ? আমার মহান্ুভব 

স্বামীর পবিত্র দেহ রণক্ষেত্রে অনাবৃত ধরণী বক্ষে শৃগাল কুকুরের জক্ষ্য 
হবে? 

( মীরকাসেমের প্রবেশ ) 
নীর। তাও কি কখনও হয় মা? যে বীরপরের প্রাণ রক্ষা 

করতে, হাদি মুখে একটা জাতির জীবন শক্রর তরবারি মুখে তুলে দেয় 
_তার দেবদেহ ধরণী: সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধিস্তপের অন্তরালে চিরদিনই 
মানুষের পুজ| পেয়ে থাকে । মা! আমি তোমার স্বামীর দেহ বহন 
ক'রে এনেছি । 

হাপত্বী। এনেছ? কে তুমি বীর আজ আমার পুত্রের কাজ 

কলে? 

মীর। বীর নই-_কাপুরুষ_-হতভাগ্-_অধম। আমাকে আশ্রয় 
দিয়েই তোমাদের এই সর্বনাশ ! 

হাপত্বী। কে তুমি? বাঙ্গানার নবাব মীরকাঁ?সম ? 
মীর। নবাব নই মা! গোলাঁমর গোলাম ভাগ্য-তাড়িত__ 

রাস্তার কুকুর অপেক্ষাও হীন- আমি তোমার পুত্র কাসেম আলি। 

রোটাস ছুর্গে বাঙ্গ'লার নবাঁবীকে সমাধিস্থ ক'রে এখানে পালিয়ে 

এসেছিলেম ! আমারই জন্য আজ রোহিলার সর্বশ্রেষ্ঠ মুকুটমণি__ 
নরদেহে পয়গঘর-_হাফেজ রহমত চিরনিদ্রিত ! এ যুদ্ধে তরবারি 
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ধরতে চেয়েছিলেম, তোমার স্ব'মী আমাকে সে অধিকার দেননি । তার 
বীরত্বে, মহত্ব, মন্য্যত্ে মুগ্ধ হ'য়ে এ গোলাম কিন্তু তার আদেশ পালন 
করতে পারেনি । সামান্ত ত্বত্যবেশে গোপনে তোমার স্বামীর অনুসরণ 

করেছিলেম,__তাই, বাঙ্গালার নবাবী ক'রে যে গর্ব অনুভব করিনি-- 
তোমার স্বামীর মৃতদেহ বহন ক'রে আজ তার চেয়ে গর্ব অনুভব করবার 

অবসর পেয়েছি। শত্রু পুরী আক্রমণ করেছে-_ম৷! শীঘ্র এস-_দেখিয়ে 

দাও--বল কোথায় একে সমাধিস্থ করি? 

হাপত্বী। চল পুত্র দেখিয়ে দিচ্ছি_-তারপর বন্দী হই, কোন 
আক্ষেপ নেই ! 

[ মীরকাসেম ও হা-পত্বীর প্রস্থান । 

রক্তাক্ত দেহে ফয়জুললার প্রবেশ । 

ফয়। অসম্ভব! পঙ্গপালের সভায় শত্র, এক বাধা দেওয়া 

অসম্ভব! কিন্তু তবু তবু পাঠান অন্তঃপুরের মর্যাদা! অসি! 
ভুমি এ অবসন্ন হস্ত পরিত্যাগ করোনা শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তুমি 

মামার অবলম্বন! কোথায় জিন্নৎ? জিন্নৎ! জিন্নৎ! মরবার আগে 

একবার দেখা হ'ল না। দেখ! হ*লে মৃত্যুর পুর্বে তাকে মুক্তি দিয়ে 
বেতেম। কৈ, দাদীও তো! এখানে নাই- হৃত্যুর পূর্বে কারও সঙ্গে দেখা 
হলনা! 

[ প্রস্থান। 

জিন্নতউন্লিসার প্রবেশ । 

জিন্নৎ। ফর়জু! ফয়জু! এই যে আমায় ডাকলে? কোথায় 
ফযক্কু?-এ যে উন্মত্তের মত একা শত শত শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করছে! 
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ধন্য ফয়দ্ছু! ধন্য তুমি! ধন্য আমি! সার্থক এ মালা তোমার জন্ত 

গেঁথেছিলেম ! 

নেপথ্যে ফয়। জিন্নৎ! জিন্ৎ! যদ্দি এই রণ-কোলাহল ভেদ 

ক'রে আমার কথ শুনতে পাও--যেখানেই থাক-_ শোনো" আত্মহত্য। 

ক'রো-_তবু বন্দিনী হয়োনা । 
স্ুজার সৈম্তগণের প্রবেশ । 

১মসৈ। এই যেএখানে আর একট। মেয়ে । 

২য় সৈ। ধর ধরন! পালায়। 

৩য় সৈ। এই যে, একেবারে মালা হাতে । এস বিবি, তাঞ্রাম 
প্রস্তত; সাদীর সময় কয়ে যায় । 

জিন্নৎ। আমাকে মেরে ফেল, আমার গায়ে হাত দিও না। 

১ম সৈ। ধর! পড়বার সময় সবাই এ কথ। বলে । হাত কি আর 
সাধে ধরি? নরম বলেই তো ধরি । (হস্ত ধারণ) 

জিন্নৎ। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে পিশাচ! 

১মসৈ। একেবারে অযোধ্যায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব, ভয় কি? 

এস, চনে এস । 

( স্বজাউদ্দৌলার প্রবেশ ) 

স্থজা। বব্ধর! এআমার কলঙ্ক! সাবধান, কেউ স্ত্রীলোকদের 
প্রতি অত্যাচার করো না।-শ্থন্দরি, ভয় নেই, আমাদের সঙ্গে এম। 

লিতাফত আলি ও দেওয়ানের প্রবেশ । 

লিতা। জনাব, ফয়জুল্লা বন্দী হয়েছে। 
জিন্নৎ। ফয়জু! ফয়জু! (মুচ্ছা) 

দেও। আহা মুচ্ছ। গেছে-মৃচ্ছ! গেছে । তা অমন বয়ন দোষে 
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যায়ঃ ও মুচ্ছা এখনি ভাঙবে- হাফেজের আদরের নাতনী ! বিয়ের সবই 
বন্দোবস্ত হয়েছিল, এই লড়াইয়ে সব উল্টে পালটে গেল। উজীর সাহেব 

দয়ালু, একট! ভাঁল দেখে সাদী দিয়ে দেবেন। 
সুজা । বালক ও স্ত্রীলৌোকদের কেউ হত্যা কোরো না। ফয়ঙজুল্লাকে 

বন্দী অবস্থায় ফয়জাঁবাদে নিয়ে যাও। অস্ভৃত বীর! এক! অসংখা 
সৈম্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, আমি তার বীরত্বে যুগ্, তার শুশ্রুযার 
স্থবন্দোবস্ত কর। হাফেজের অন্যান পুরাঙ্গনাদের সঙ্গে একে নিয়ে 

এস। 

লিতা। যথা আজ্ঞ।। 

[ সুজার প্রস্থান । 
দেও। আহা বড় লোকের ছেলে-_বড় কষ্ট হ'ল! বড় কষ্ট হল। 

তবে মালখানার চাবী আমাকে দিতেই হবে হুজুরের হুকুম । আমি 
হুকুমের চাঁকর-মনিবের আদেশ মানতেই হবে, মানতেই হবে। 
যতদিন হাফেজ রহমত ছিলেন, ততদিন তাঁর আদেশই মেনে এসেছি ; 
এখন উজীর মালেক-_চাবী আমাকে দিতেই হবে, দিতেই হবে। 

লিতা। তোমার জন্তই আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ কল্লেম। 
দেও। আমি কে? আমি কে? আমি চাকর বইতো নয়। 

ভগবান যা করেন-_আহ] বাঞ্খাকল্পতরু ! 

লিতা। চল বন্ধু, মালখানার চাবী দেবে চল। 



তৃতীর অঙ্ক 
শ্রত্রস দুষ্প্য 

বুক্ষতল। 

গুলনেয়ার, বাহার ও আজিমন । 

গুল। উঃ কি ছুর্য্যোগ! যেমন ঝড় তেমনই ঝুট! পথ হেঁটে, 

অনাহারে অনিদ্রার, ছোট ছেলেটাতো। জ্বরে বেহু'ন ! কোথাও আশ্রয় 

নেই, এই গাছতলায় সারার/ত কাটাতে হ'ল। 
বাহার। মা! ভাই যে আমার ঘুমিয়ে প'্ড়ল। অন্ধকারে, এই 

জল বুটি, গাছতলায় আর কতক্ষণ থাকব মহ? 

গুল ।॥ ভগ্ন কি বাবা, এখনি বৃঠি থামবে । 

বাহার। মা, কদিন তো ভুট্টা আর চানা খেয়ে আছি, ক্ষিধেয় 

আমার মাথা ঘুরছে ;ঃ আমি কিন্তু কিছু না খেলে আর এক পাঁও হাটতে 

পারব না। হা! মা, তুমি কি ক'রে উপোস ক'রে থাক? আমরা তো 
তোমার মতন পারিনি । 

আজি । ম।, বাবা এসেছেন? 

গুল। ন। বাবা। 

আজি । বড় তেষ্ট। পাচ্ছে মা! 

গুল। এখনি সকাল হবে। সকাল হলেই গ্রামের ভিতর গিয়ে 

তোমায় খেতে দেব। 
৮১ 
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বাহার। সব গ্রামের লোকতে। খেতে দেয় ন৷ মা! খাবার চাইলে 

কেউ বা মারতে আসে, কেউ বা দয়া করে দেম। হা মা, আমার 

বাবাতো৷ নবাব ছিলেন, আম।দের এমন দশ! হ'ল কেন? ভিক্ষে কাল্েও 

কেউ দেয় না! 

'াজি। মা, আমি বড় হ'য়ে নবাব হব, না দাদ? 

বাহার ( না ভাই, নবাব হলে শেষকালে তে! আবার ভিক্ষে ক'রতে 
হবে ? তার চেয়ে আমরা গরীবই থাকব, বড় হয়ে খেটে খাব__-না ম| ? 

গুল। (স্বগতঃ ) ছেলে ছুটাকে এই ব্নকম পথে পথেই হারাতে 

হবে দেখছি! এই'কষ্ট সহ ক'রে এতদিন যে বেচে আছে, এই আশ্চর্য্য ! 

আমারই জন্ত বেঁচে আছে ! 

আজি। মা, বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে, আমি আঁর থাকতে পাচ্ছিনি। 

গুল। একটু চুপ কর বাবা, সকাল হ'ল বলে। খোদা! এ 

দুর্য্যোগ কি আর থামবে না৷ ! 

গীত গাহিতে গাহিতে ছায়ার প্রবেশ । 

পানিয় বরখে, বরখে অশখিয়ারে | 

ঘন ঘন গরঞ্রে ঘন, নয়ন আবরে আধিয়ারে ॥ 

দামিনী দলকে চিত চমকে, 

পাগল পবন ছুটে যাতিয়ারে ১- 

চলে নরণ পাখারে একেল। রাহা, 

জীবন তরণী বাহিয়ারে ॥ 

গুল। এই যে, লোকে পথ চলতে আরম্ভ করেছে, তা হ'লে 

বোধ,হয় সকাল হ'য়ে এল । কে তুমি? কোন্ দিকে বাবে? আমরাও 

রাহী, __একটু ধীড়িয়ে যাওন, তোমার নঙ্গে যাই। 
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ছায়।। সঙ্গে যাবি? তুই কে? এই ছূষ্যোগে শেয়াল কুকুর 
বেরোষ না» তুই কে? 

গুন। আমি-_ আমি? (স্বগতঃ) কি বলব? (প্রকাশ্তে) 

আমি রাহী । 

ছায়া। রাহী? কোথায় যাবি? 
গুল। তাতো জানিনি; যে দ্দিকে লোকালয় সেই দিকে যাব। 

ছায়া। হো হো! তা হলে তুইও আমার মতন? নইলে এই রাত্রে 
গাছতলায় বসি? তোরও জাত গিয়েছে বুঝি? তোরও বুঝি হাত 
ধরেছিল? তার পর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে? €ক, দেখি? 
দেখি? ওঃ! অন্ধকারেও যে দেখা যাচ্ছে! তোরও খুব রূপ, তাই 
তোর এমন দশ? আ আমার কপাল !-_-তোর সঙ্গে ও ছুটী কে? 

গুল। কি বলব মা, বাছার। এই অভাগিনীর ছেলে । 

হারা। তোর ছেলে? বাঃ দিব্যি ছেলে তো? তবে তুই 

গাছতলায় কেন? তাহলে তো আমার মতন তোর জাত যায়নি ! 

গুল । মা, আমি ভিখারিণী। 

বাহার । লা না, ভিথারিনী কেন? আমার বাবা তে নবব! 

ছাং। নবাব? নবাব? তোর স্বাণী নবাব? আর তুই 
গাছতলায় » ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে! নবাবের অনেক বেগম--৫কউ 

গাঙ্ছতপাঁয় কেউ অট্রালিকাম। কেউ পথে পথে ভিক্ষে করে, কেউ 

ছুরি ধরে! কেউ হাসে কেউ কাদে! প্রাণ নিয়ে খেলা জাত নিয়ে 

খেলা এড়িয়ে যাবার যো নেই- এড়িয়ে যাবার ঘে৷ নেই ! 

শুন। (স্বগতঃ) কে এ? পাগল? (প্রকান্তে ) কে তুমি মা? 

ছায়া । কেআমি? কে আমি? তাতে জানিনি, কে আমি। 
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কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ভিখিরী, কিন্তু সবাই বলে আমার জাত 

নেই। আমার হাত ধরেছিল যে, আর কি জাত থাকে? সেই যে 

একদিন-_ন! রাত্তির না দ্দিন__বাঁড়ীতে কেউ ছিল না-ম! ঘাটে 

গিয়েছিলেন__বাঁবা কোথায় তখন, মনে নেই-সেই একা- 

নীকার করতে এসে জল চাইলে_-কল্লে বড্ড তেষ্টা--আমি জল 

দিলুম__আমার হাত ধল্লে--তারপর__ তারপর সে কোন্ দেশে বল 

দেখি? 

গুল। তা আমি কেমন ক'রে জানব ? 

ছাঁয়া। জানিস নি? সেও তে! নবাব! তোর স্বামী নবাব 

বলি না? তুই আর জানিস নি? বাপ তাড়িয়ে দিলে, মা চোঁ৭ 

মুছলে, দেশের লোৌক ক্লে জীত গেছে। সেই থেকে তো ঘুরে ঘুরে 

বেড়াই__তাকে খুশজ--তাকে খুশ্জ, যদি দেখতে পাই_্যদি দেখতে 

পাই, কত দেশে--কত দেশে ! 
আজি । মা, বড্ড তেষ্টা, বড্ড ক্ষিদে । 

বাহার । মা, ভাই কি খাবে, আমি কি খাব? 

গুল। চল বাবা, সকাল হয়েছে, গীয়ে গিয়ে দেখি যদি কিছু 

ভিক্ষে পাই । 

বাহার । আমি যে কিছু না খেলে হাটতে পাচ্ছিনি। আমি 

এইখাঁনে মরি, আর উঠব ন1। 
গুল। (স্বগতঃ ) এই পাঁগলীর মত যদি জ্ঞান হারাতীম, তা'হলে 

বৌধ হয় এ কষ্ট সহা করতে হ'ত না! (প্রকান্তে) বাবা! না 

উঠলে, এখানে কোথায় কি পাব? কি খেতে দেব? 

ছাঁয়।। ছেলেদের খেতে দিবি? তাই বল্? খাবার ভাবনা 

৮৪ 



১ম দৃশ্ঠ |] অক্যোশ্যান্র ন্বেঙগম 

কি? ভিক্ষে ক'লে ভাত মেলে, জাত মেলে না-এই নে খেতে দে? 

আমায় কত লোকে দেয়। দে দে, তোর ছেলেদের খেতে দে। 

বাহার। মা, অনেক খাবার! অনেক দিন এমন খাবার 

খাইনি । তুমিও কিছু খাও মা, তুমিও কতক্ষণ খাঁওনি। 
আজি । আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, আমি জল ন। থেলে কিছুই 

খেতে পারব না। 

ছায়া। জলখাবি? জলখাবি? আমি এনে দিচ্ছি আমি এনে 

দিচ্ছি। তোঁদের লোটা আছে? দেনা, আমি এনে দিচ্ছি। 

গুল। লোটা কোথায় পাব মা ? ] 

ছায়া। তোরা বুঝি হাতে জল খাস? ও হো হো হো! ঠিক 
আমার মতন হিক আঁমার মতন। ফড়া, জাম অখচল ভিজিয়ে নিয়ে 
আসি- _এলুম ব'লে | 

[ প্রস্থান। 

গুল। আহা! এ পাগলেরও দয়া আছে, মায়া আঁছে_-নেই 

কি কেবল, খোদা তোমার? নইলে এখনও আমি বেচে কেন? 

দুইজন সিপাহীর প্রবেশ। 
১মসি। খোজ খোজ রবপ্ড়েছে। রোহিলাদের আগ্াবাচ্ছ! 

পর্যন্ত কেটে ফায়ার ক'রে দ্বিলে, হাফেজের যে যেখানে ছিল সব বন্দী 

কঃল্লে, এখনও বলে খু'জে দেখ, কোথাও কেউ পালিয়েছে কি না। 
২য়সি। তাঞ্জাম, পাঁলকী, সিপাই, রেসেলা» সব চল ফয়জাঁবাদের 

দিকে; আমরা আর কোথায় খু'জব বল্? চল্ এই দিক দিয়ে তাদের 

সঙ্গে মিশি। 

আজি । মা, জল আনতে গেল, এখনও আসছে ন। কেন ? 
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১মুসি। ওরে! এখানে কে কথা কররে ! 

২য়সি। আরেবা! বা! কেয়া খাপস্থরৎৎ। বাচ্ছা, বলদ-__ 

ছুইই ! 
১মসি। আরে! এ রোহিলাদের কেউ পালিয়ে এখানে আছে । 

২য় সি। চল্ চল্, ধরে নিয়ে যাই, বহুত ইনাম পাওয়া যাঁবে। 

ইয়া খোদা মরজী মোবারক ! 
১মদসি। আরে বিবি, সঙ্গে আসেন, আর গাছতলাঘ় কেন; 

তাঞ্জামে চড়বেন আসেন । (হাত ধরিতে অগ্রসর ) 

গুল। খবরদ।র কুত্তা, তফাৎ রহে! খবরদার । বেইজ্জৎ 

করিস্নি। 

২য়সি। ও বাবা ঝখজ দেখ! তুই ছেলে ছ'টোকে ধর্, আমি 

এটার হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি। 

( ছায়ার পুনঃ প্রবেশ ) 

ছায়া। (ছুরী বাহির করিয়া) খবরদার! এখনি কেটে টুকৃরো 

টুকরো করে ফেলব ! 
১মসি। ওরে, আর একটা !_ও ছুরীতে কি আমরা ভয় করি 

বিবি, আমরা সেপাই, আমাদের তলওয়ার আছে। 

বাহার । মা, মা, তুমি পালাও-_এরা! আমাদের ধরে নিয়ে যাক, 

তুমি পালাও । 
১মসি। কাউকে পালাতে হবে না» সবাইকে যেতে হবে, আমরা 

নবাবের লোক । 

ছায়া। যদি তোর নবাবই আসে, তাঁর বুকে এই ছুরী বসিয়ে দেব! 
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এখনও বলছি, সরে যা!-_খুন ক'লে! খুন কলে! সিপাই আওরাৎ 
মানে না খুন ক'লে__খুন ক'লে ! 

গফুরের প্রবেশ । 

গফুর । আওরাতের উপর অত্যাচার করে--কেরে ডাকাত ? 

১মসি। তোর বাবা! 

গফুর । আমার বাপ আওরাতের উপর অত্যাচার করে না--সে 

মরদ্। যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে__-সে পণ্ড! এই রকম করে 
তার কোরবানি কণ্রতে হয ॥ (১ম সিপাহীকে বধ করিল ) 

২য় সি। ও বাবা এ জোয়ান বটে! (পলায়ন) 

গুল। কে তুমি বীর আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা কল্লে ? 

আজি । না মা, আমা তোল ম!! 

গফুর। কার কথা গুনলেম? কে এ? আমার ভাই? ভাই? 
আর, তুমি আমার মা? 

গুল। একি! গফুর? 

বাহার । গফুর? গফুর ? তুমি? তবে আমাদের বাবা কোথায় ? 

গফুর । তোমাদেরই খুজতে ফয়জাবাদে গিয়েছিলেম । সেখানে 

শুনলেম তোমরা নেই, সেখান থেকে পালিয়েছ । এখান সেখান খুজতে 
খু'জতে হঠাৎ্খ এনিকে এসে পড়েছি । রাত্রের জল ঝড়ে কাছেই এক 

গাছতলায় ছিলেম, তার পর চীৎকার শুনে এখানে এসেছি । 

ছায়া। এই যে! এতোদের লোক ।বুঝি? তোদের লোক, না? 

নবাবের অত্যাচার €দ্খলি? দেখলি? এদের রাজ্য কি থাকে? 
এরা আওরাৎ মানে না» ছেলে মানে না, বুড়ো মানে না, মেয়েমানুষ 

নিয়ে থেল। করে! এ একটা নবাব, তার হাজার হাজার বেগম! 
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আ্মাঞ্হাজআ্ শ্গহস [ ৩য় অঙ্ক, 

নবাবী তক্তের নীচে বারুদ, উপরে বাকুদ-__মহলে মহলে বারুদের স্তূপ ! 
কিছু থাকবে না, কিছু থাকবে ন।_ধূ ধু জবলবে_-ধু ধু জলবে! যেমন 
আমি জলছি-_বেমন আমি জলছি ! যাঁই__যাই__খু'জে দেখি-_কোথায় 
পাই--'কোথায় পাই। [ প্রস্থান। 

গফুর । কে এ? পাগল বুঝি ? 

গুল । ঠিক বুঝতে পাল্লেম না। 

গফুর । চল ম|।! খোদার মেহেরবাণীতে যখন তোমাদের পেয়েহি, 
তখন আমার নবাবকে খুজে বার করবই ক'্রব। এ রোহিল৷ রাজ্যের 

শেষ ; চল দিল্লীর পথে আমার বাড়ীতে তোমাদের রেখে আসি, তর 

পর দেখি আমার নবাব কোথায়। 

আজি। মা, আমি তো আর হেঁটে যেতে পারব না। 
গফুর। আর দাদ। তোমার হাটতে হবে ন তোমাদের ছুই ভাইকে 

বয়ে নিয়ে যাবার শক্তি, বুড়ে। হ'লেও, আমার যথেই আছে। মা এস, 

আগে গিয়ে সোয়ারীর খোজ কার গে। 

[ সকলের প্রস্থান। 



ভিভীল় কুম্প্য। 

ফয়জাবাদ--প্রাসাদ-কক্ষ | 

বউবেগম ও দোরাব খা। 

বউ। দৌরাব আলি! তোমাকে আমি পুত্র বলি, তুমি আমাকে 
জনশীর চক্ষে দেখে থাক, আমায় বিষ এনে দিতে পার? এ যন্ত্রণা 
নিয়ে আর 'আমার বেঁচে থাকা বৃথা! 

দৌরাব। নবাবও ফিরে এসে আগেই মীরকাসেমের ছেলেদের 
মার তার স্ত্রীর খোজ ক'রেছিলেন। মূর্তাজার্থাই তাকে কলেছেন যে 
আপনিই তাদের মহলের বার ক'রে দিয়েছেন। শুনলেম নবাব নাঁকি 
তাঁত বড়ই রুট হয়েছেন। 

বউ। অভাগিনী মীরকাসেম-পত্রী_কে জানে এতদিন কি সে 
বেঁচে আছে! যদি ম'রে থাকে, আমরাই তার মৃত্যুর কারণ! কি 
তার অভিম।ন ! 

দোরাব। হু'দিন তার! বুঝতে পারেনি যে আমি গোপনে তাদের 
সাহাধ্য ক'রতেম। তৃতীয় দিনে একটা বুনো মোষ তাদের তাড়া 
করে, কাজেই আমাকে বেরুতে হয়। ছেলে ছুটো আমায় চিনে ফেল্লে। 
তারপর-বেগম! মা! এখনও আমি সে দৃণ্ত ভুলতে পাচ্ছিনি। 
অভিমানে, গর্কে, অহঙ্কারে, থ্খন আমার দিকে চেয়ে অবরুদ্ধ কণ্ঠে 
বল্লেন, “তোমাদের সঙ্গে আমি কি শক্রতা ক'রেছি যে এই রকম ক'রে 
আমার অপমান কর? যদি আমায় ব।চতে দেবার ইচ্ছ৷ থাকে, তোমা 
দের দয়া থেকে আমায় অব্যাহতি দাও!” তখন মনে হ'ল যেন ধরণীর 
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অআক্আহ্যাল্ বেগ [ ৩য় অন্ধ, 

অধীশ্বরী আমায় আদেশ কণললেন! মা, আমি বেগমের মনোভাব বুঝে, 
খোদার উপর তাদের রক্ষার ভার দিয়ে মন্মাহত ভয়ে ফিরে এলেম । 

| বউ। আবার রোহিলাদেরও তো সব্ধনাশ হল শুনছি তাদের 

শ্্রীকন্তাকেও বন্দী করে আনা হচ্ছে। 

দোরাব। হা, জেনানা সওয়ারি পান্ধীতে তাঁঞজামে আসছেন । 

ফয়জুল্লাকে বন্দী ক'রে নবাব সঙ্গেই এনেছেন; লালকুগীতে তাকে রাখ 
হয়েছে । 

বউ। তাই নগরে উৎসবের আদেশ হয়েছে! ঘরে ঘরে আলে! 

জ্বলবে, তোরণে তোরণে নহবৎ বাজবে, মসজিদে মসজিদে নেমাজ 

পণ্ড়বে। উঃ! এর চেয়ে নৃশংসতা কি মানুষ কল্পনা করতে পারে ? 

দোরাঁব। আর মা» এই নিয়েইতো নবাবী । 
বউ। তুমি যাঁও, দাসদাসীদের আঁদেশ দাও, আমার মহলে কেউ 

যেন না রোশনাই করে। 

দোঁরাঁব। নবাব আমারও প্রতি বোধ হয় কষ্ট হয়েছেন; মূর্ভীজ। 
খাই আমায় সে কথা ঝলেন। 

বউ। সেজন্ত তোমার কোন চিন্তা নাই। জেনো, যতদিন আমি 

জীবিত থাকব, কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। 

দৌরাব। তোমার মায়াতেই তো আমি এই পুরীতে আছি, 
নইলে, এতদিন ভিক্ষা ক'রে খেতেম, তবু এখানে থাকতেম না। 

[ প্রস্থান । 
বউ। কতটুকু মানুষের জীবন? কিন্ত এই ক্ষুদ্র জীবনে কত বড় 

তার পাপ! এক দিনের এক মুহূর্তের অন্যায়-শত বর্ষেও তার 

প্রতিবিধান হয় ন। ! 
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২য় দৃশ্তা। ] জঅক্মাপ্্যান্স বেগম 

স্থজাউদ্দৌলার প্রবেশ । 
স্থজা। বেগম! নগরে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই শুনলেম তুমি নাকি 

মীরকাসেমের পড়ী ও তার পুক্রদের ছেড়ে দিয়েছ ? 
বউ । হাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ। 
স্জী। আমার বিনা অনুমতিতে, আমর অনুপস্থিতিতে তাদের 

ছেড়ে দেওয়া! তোমার খুবই অন্তার হয়েছে । বিশেষ, তুমি জান__ 
কতকট! মীরকাসেমের জন্তই এই যুন্ধ। এ সব রাজনীতির ব্যাপারে 
তোমার হগ্ুন্গেপ না করাই ভাল ছিল । 

বউ। যদি অন্যায় করে থাকি, আমকে শান্তি দাও। কিন্ত 

আমার এক নিবেদন, কঠোর রাজনীতির ধুলিময় পথে চ*লতে গিয়ে 

মাঝে মাঝে তোমার হৃদয়ের দিকে চাইতে ভুলে যেওনা । মনে রেখো) 

শক্রই হক, আর মিত্রই হক, সে তোম।রই মত মানুষ । কারে প্রতি 

কঠোর ববহার করবার পুর্বে নিজেকে একবার উৎপীড়িতের আসনে 

বসিয়ে বিচার করে দেখো তোমার প্রাণ কি চাঁয়। 

স্বজা। আমি তোমার কাছে উপদেশ শুনতে আসিনি । আমার 

কি কর্তব্য, তা বোধ হয় স্ত্রীলোকের চেয়ে আমার বোঝবার ক্ষমত। 

বেশী আছে। আমি দেখছি, বলার রণঙেত্রে অর্থ সাহায্যের পর 

তোঁমার কর্তৃত্বাভিমান ক্রমশই বেড়ে উঠেছে । মনে করেছ অর্থ দিয়ে 
নবাবকে ক্রয় করেছি, আর কি! ভুলে গেছে যে তোমার কর্তব্যের 

সীমা এই অস্তঃপুরের প্রাচীরের ভিতরেই আবদ্ধ, বাইরের সঙ্গে তার 
কোন সম্বন্ধ নাই। 

বউ। এযদি তুমি মনে ক'রে থাক, তুমি ভুল বুঝেছ। কর্তব্য 

কখনও কারও আদেশের অন্ুবর্তী হ'য়ে চলে না। আমি তোমার স্থী, 
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জঅক্রনাধ্যান্র ০ঙ্গঞ্ম [ ৩য় অস্ক, 

সহধর্মিণী; আমার কর্তব্য এ নয়, তুমি কিছু অন্তার ক'রে আঁমি এরই 
অন্তঃপ্ুরের প্র।চীরের মধ্যে জড়ের মত ঝসে কেবল দেখব, আর নীরবে 

অশ্রজল ঠুফেলে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেব! আমি যখনি দেখব 

তুমি কিছু অন্যার ক'্ছ, আমি যখনি দেখব তুমি এই নবাবীর কুটিলতার 
আবর্তে প'ড়ে মনুষ্যত্বের পথ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছ, আমি যখনি দেখব 

তুমি ধর্ম ত্যাগ ক'রে অধর্ম্ের আশ্রয় নিচ্ছ, তখনি আমি শতমুখে তার 

প্রতিবাদ করব; আমার যতটুকু সাধ্য, দে অন্যায়ের প্রতিবিধান 

করবার চেষ্টা করব; এতে তুমি আমার প্রতি অসন্তষ্ট হও, রাগ কর-__ 
জাঁনব সে আমার হুরদৃষ্ট ! 

স্থজী। তাহলে কি বুঝব, এখন থেকে এই রাজাস্তঃপুরে তুমি 

আমার বিদ্রোহিণী? 
বউ। এখন থেকে নয়; স্মরণ ক'রে দেখ, চিরদিনই আমি কখনও 

তোমার কোন অন্যায় কার্যের পোঁষকতা করিনি। আর, এও তুমি 
জেনে রেখো--যতদ্দিন আমি জীবিত থাঁকব, ততদিন আমি প্রাণপণে 

চেষ্টা করব তোমার প্রত্যেক পাঁপকার্ধ্য থেকে তোমায় নিবৃত্ত করবার 

জন্য। এ নিমিত্ত যদ্দি আমাকে তোমার বিরাঁগভাঁজন হ'তে হয়, সে 

বিরাগ আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই মাথায় পেতে নেব, তবু আমি 
জ্ীর কর্তবাপথ থেকে কখনও:বিচলিত হব না। 

স্থজা। তাহলে দেখছি তোমার সঙ্গে আমার সকল সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন 

ক'রতে হয়। তুমি আমার প্রধানা বেগম, এই নিমিত্ত অনেক সময় 
তোমার কথ। আমি শুনি, কিন্তু তোমার এরূপ গুদ্ধত্য অমার্জনীয় । 

বউ। বলেছি তো, যদি আমার কোন অপরাধ অমার্জনীয় বোঝেন 

আমায় শাস্তি দেবেন, আমি তা সাদরে গ্রহণ করব--কেন না! আমি 
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আপনার স্ত্রী, আপনার দাসী । কিন্তু তাই ঝলে অপরের প্রতি আপনাকে 

নিষ্ঠুর হ'তে দেব না, এতে আমার ভাগ্যে যাই থাক। 

| প্রস্থান। 
স্বজা। দেখছি কোনদিকেই শাস্তি নাই! বাইরে, সিংহাসনের 

পাঁশে ফড়যন্ত্রকারী মিত্রবেশী শক্রর দল-_আর ভিতরে, আমার বহু মহিষী, 
বনু প্রণয়িণী, কিন্ত কেউ আমার হৃদয়ের অনুরূপ নয়! আমেতুর গর্ব 
যেরূপ দিন দিন বেড়ে উঠছে, একে শিক্ষ। দেওয়| কর্তব্য । হাঁফেজ 

রহমতের পৌন্রীকে দেখলেম ; সুন্দরী--সরলা। আমেতুর এই গুদ্ধত্যের 

শান্তি সেই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ॥। তাকে বন্দিনী করে আনছে। 
সাধারণ কারাগারে নয়, তাঁকে রঙ্গমহলেই স্থান দেব। 

[ প্রস্থান। 

ভক্ভাল্স ুম্প্য 1 

গ্রাম্যচটা ।--( সায়াহন )। 

জিন্নতউন্লিসা । 

জিন্নৎ। দাদী কোথায় গেল? ফয়জুল্লাই বা কোথায় রইল? 

আমাকে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে কেন? সেইখানেই তে। মেরে 
ফেলতে পারত! কারও সঙ্গে দেখা করতে দেয় না। তাঞ্জামে করে 

সমস্ত দিন নিয়ে যায়, রাত্রে এই রকম এক একট। চটাতে থাকতে হয়। 
একাকি এ যন্ত্রণা! কত লোক ছিল, সব এক দিনের লড়াইয়ে মরে 

গেল! আমি মলেম না কেন? ফয়জজুকেও তে আমার মতন বন্দী ক'রে 
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নিয়ে চলেছে; কাছেই কোথায় আছে কি? চেঁচালে শুনতে পাবে 

কি? শুনলেই বাকি করবে? সেতো আসতে পারবে না ! 

(ছায়ার প্রবেশ ) 

গীত । 
কেনলে। তুই কেঁদে সারা। 

কে আর আছে ব্যথার ব্যথী, মুছাবে তোর আধখিধার] ॥ 

চিতের আগুন বুকে হ্বালা, 

আহ্ছি নেই, সমান কথা, ঘুরে বেড়াই দিশেহার। ॥ 

ছায়া। তোকেও নিয়ে যাচ্ছে বুঝি? কত-কত নিয়ে চলেছে। 
কেউ তীবুতে, কেউ কুঁড়েয়, কেউ গাছতলায় । তোর মত ফুটফুটে মেয়ে 

কিন্ত আর একটাও নেই! দেখছিস? দেখছিস? এই নবাবী আমল ! 
এদের অত্যাচারে বাঙ্গল! সমভূমি হয়েছে, দিল্লী শ্মশান”_এও যাবে। 

যাবে না? তোদের চোখের জল কি বিফল হয়? সাপ নিয়ে খেলা 

করে, মনে করে খুব বাহাছুরী-_কিন্ত জানে না যে সাপের মুখে বিষ! 
আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি__খু'জে বেড়াচ্ছি। 

জিন্নৎ। তুমি কে? কাকে খু'জছ? 

ছায়া । সেও একজন রাঁজপুত্বর না নবাব। বড়লোক--বড়লোক ! 
হাত ধক্ে, জাত গেল- কিন্তু প্রাণ গেল না! তাইতো গুষ্রে গুম্রে 

ম'রছি, এদেশ ওদেশ ছুটে বেড়াচ্ছি, দেখছি যদি পাই, যদি পাই; 
মনে করেছে, গরীব_-রমণী-কি আর করবে? হাঃ হ'ঃ! জানে না, 

এই গরীব, এই রমণী কি না করতে পারে! 
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জিননৎ। (স্বগতঃ) পাগল! কর্দিন মুখ বুজে আছি, এর সঙ্গে 

ছুটো কথ! ক'য়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। (প্রকাশ্তে ) তুমি যাকে খু'জছ, 
তার নাম কি? সেকোথায় থাকে? 

ছায়া । তাতো জানিন্, তাকে দেখলে চিনতে পারি, তার নাম 
জানিনি। সেই একবার দেখেছিলুম, না সন্ধ্যে__না দিন- অজ্ঞান হয়ে 

প+ড়েছিলুম, কখন চ"লে গেল বুঝতে পান্লুম না, তবে মনে আছে, হাত 
ধরেছিল-_এই এমনি ক'রে_ -সেই মুখ__সেই মুখ-_ভয়ে শিউরে উঠলুম । 
কেউ এল না-_-কেউ না-তার পর আরতে জ্ঞান ছিল না। চেয়ে দেখি, 

মা কাদছে, বাপ তাড়িয়ে দিলে, দেশের লোক মাথ। হেট করে রইল, 
কেউ কিছু বললে না। সব ভেড়ার দল-_সব ভেড়ার দল ! কেবল কাদতে 

জানে, চেঁচাতে জানে, ভিক্ষে ক'রতে জানে, কেবল কেউ যদি তাদের 
মেয়ের কি বোনের হাত ধরে, তাকে কিছু বলতে পারে না» তাকে 

জাতে ঠেলে, পাঁয়ে ঠেলে, বাড়ীর ছাচতলায় গেলে দূর দূর করে ! 
জিন্নৎ। তোমার দেশ ছিল কোথায় ? 

ছায়া । ছিল কেন? আছে, এই তে। দেশ । এই মাটা-_কি বাঙলায়, 
কি অযোধ্যায়, কি আগ্রায়__এইতো৷ দেশ-_হিন্দুদের_ হিন্দুদের, বুঝলি? 
উড়ে এসে জুড়ে বসেনি, চিরকেলে দেশ, জন্মভূমি--আর দেশ কোথায়? 

জিন্নৎ। তুমি হি ছু, না মুসলমান ? 
ছাঁয়া। নাঁহি"হ নাঁমুসলমান! আমার তো! জাত নেই! নইলে 

এমনি করে পথে পথে বেড়াই ? আমি ঘর থাকতে রাস্তায়, দেশ থাকতে 

শ্মশানে__আপনাঁর জন থাকতে বিদেশে বিভুয়ে! কেউ কাউকে দেখে 

না, আপনার হলেই হ'ল। তাইতো খু'জে বেড়াচ্ছি। তুই কোথায় 

যাবি)? তোরও আপনার জন বুঝি কেউ নেই? 
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জিন্রৎ। ছিল-_-আপনার জন ছিল--সব লড়াইয়ে মরে গেছে! 
আমি এখন নবাব সুজাউদ্বৌলার বন্দিনী। 

ছাঁয়া। কি বলি? নবাব তোকে বন্দী করেছে? তোর আপনার 

জন সব মরে গেছে? কেউ নেই? কেউ নেই? 
জিন্নৎ । যারা আছে, তারাও আমার মত বন্দী। 
ছাঁয়া। আহা, তবে তো তোর ব্ড় কষ্ট! তোর কেউ থেকেও 

নেই? তুই কি নবাবের অত্যাচার সহা করতে পারবি? তোর এমন 
চেহারা! ন| না__পাঁরবিনি পারবিনি; তুই পালা-_তুই পালা ! 

জিন্নৎ। আমি পালাব? হা পাগল! পালাৰব কি করে? 

আমায় এর যেতে দেবে কেন? 

ছারা । ইস্! কে কাকে আটকায়-_-৫ক কাকে আটকায়? এই তো 
আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুই পাল পালা, নইলে তোর কি হবে কে 
জানে? তুই সহ করতে পারবিনি-_তুই সহ করতে পারবিনি। 

জিন্নৎ। তুমি পাগল, তাই তোমীয় কেউ কিছু বলে না) কিন্তু 

আমায় যেতে দেবে কেন বোন্ ? 

ছায়া। তুই আমায় বোন্ বল্পি? তবে আরকি? তুইও আমার 
মতন পাগল হ-এখান থেকে চলে যা-চ'লে যা। এর! মানুষ নয়, 

জানোয়ার । এদের অত্যাচার তুই সইতে পাঁরবিনি। যাঁ, অন্ধকারে বনে 
বাঘ ভালুকের মুখে মর, সেও ভাল । তবুস্তবু-ওহো হো! মনে 

করতেও বুক কেঁপে ওঠে ! এই দেখ, নিঃশ্বাসে আগুনের হন্বা, রুক্ষ চুল 

বেয়ে আগুনের প্রবাহ মাটাতে পড়ছে ।-_পা! রাখতে পাচ্ছিনি। তুইয 
পালা-এই আমার কাপড় নে--পর--তোর কাপড় আমায় দে। আমি 

একবার তাঞ্জামে চড়ে দেখি- তাঞ্জামে চড়ে দেখি । 
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জিন্নৎ। তোমার উপর যদি অত্যাচার করে? 
ছায়া। সে ভয় করিসনি, সে ভয় করিসনি; একবার অজ্ঞান হয়ে 

ছিলুম-_আর হব না। তুই আয় আয়_-দেরী করিসনি। আমার কাপড় 
পর, পাগলীর মতন গান গাইতে গাইতে চলে যাঁ-কেউ কিচ্ছু বলবে 
না। পারিস্, আত্মহত্যা করিস্ সেও ভাল; তবু এ জ্বালায় জ্বলতে হবে 
না-এ জ্বালায় জ'লতে হবে না। দেদে, তোর পোষাক আমায় দে! 

'আমি-__মাঁমি এখন বন্দিনী, আর তুই পাগশী-হাঁঃ হাঃ কি মজা! 
কি মজা! 

জিন্নৎ। কিন্তু বোন, কখনও তো! পথে বেক্ষইনি | 

ছায়া। তাতেকি? সব সয়ে যাবে-সব সয়ে যাবে-_যেমন 

আমার সয়েছে। তুই আম্--আর দেরী করিস নি। 
[ উভয়ের গৃহ্মধ্যে প্রস্থান । 

চমভ্ভর্থ দুষ্প্য 

ফয়জাবাদ-্কারাগার 

শৃঙ্খলাবদ্ধ ফয়ছুল! 
স্বজাউদ্দৌলার প্রবেশ 

স্থজী। ফরঙ্ছুল্লী! বক্স(র রণক্ষেত্রে তুমি আমায় যে অপমান 
করেছিলে, রোহিলাযুদ্ধে আমি তার শোধ নিয়েছি । উদ্ধত, গব্দী, 
আত্মাভিমানী রহমত খ|। আর ইহলেকে নাই; তার স্ত্রীও শুনলেম 
তার স্ব'মীর দেহ সমাধিস্থ ক'রে আত্মহত্যা করেছে । রহমতের পৌঁত্রী 
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এখং অন্তান্ত পৌরজনেরা এখন আমার বন্দী, তুমিও রাজবন্দী। ইচ্ছ। 
ক"ল্লে তোমাকে এখনি হত্য! করতে পারি, কিন্ত ততদূর প্রয়োজন নাই। 
এখন, শক্রতার পরিবর্তে তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয় স্থাপনের ইচ্ছ। 
করি, আর সেইজন্যই এখানে এসেছি। তুমিকি চাও? সুজাউদ্দৌলার 
শত্রুতা, না আত্মীয়তা ? 

ফয়। আমি আপনার কথ ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনি। আপনি, 

আমার দেশের শক্র, জাতির শত্র; আপনি রোহিলার স্বাধীনতা ধ্বংস 

ক'রেছেন; আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা, এতে৷ আমার বিদ্ধপ বলেই মনে 

হচ্ছে। 

স্জা। না, বিদ্রপ নয়। যোগ্যে যোগ্যে শক্রত। হয়৮_তুমি 
বালক-_তোমার সঙ্গে আর কি শক্রতা কণ্রব? 

ফয়। বেশ, আপনার কি প্রস্তাব, শুনি? 

স্জা। তুমি রোহিলার ভূতপূর্বব নবাব আলি মহম্মদের জোষ্ঠ পুত্র; 

তুমিই এখন রোহিলা নিংহাসনের অধিকারী । আমি তোমাকে আমার 

করদ নবাব স্বরূপ রোহিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, আর 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্ত পৌরজনদেরও মুক্তিদাঁন ক'রতে পারি, যদি তুমি আমার 

সঙ্গে সম্বন্ধ স্থ(পন ক'রতে প্রস্তত থক । অথ5, আমি যা প্রন্ত।ব কণরব, 

তোঁমার পক্ষে তা কঠিন কিছুই নয়। আমি তোমার বিনা সম্মতিতে ত৷ 

পারি, কিন্তু তা ইচ্ছ! করি ন|। 

ফয়। কি, বলুন? 
স্থজ।। আঁনি হাফেজ রহমতের পৌভ্রী, তোমার ভগ্রী জিন্নংউনিসার 

পাঁণিগ্রহণ ক'রতে অভিলাষ করি; বীদী নয়-__মামার মহিষী। বল- 

পূর্বক নয়__-তোঁমাদের সম্মতিক্রমে। আর এও আমি প্রতিজ্ঞা ক'রতে 
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প্রস্তত, জিন্নৎউন্নিদার গর্ভে যে পুত্র হবে, সেই ভবিষাতে অযোধ্যা 
সিংহাসনের অধিকারী হবে। দেখ, এরূপ সন্ধিতে তুমি প্রস্তত আছ? 

ফয়। নবাব! আপনি জিন্নৎউন্লিসাকে দেখেছেন ? 
স্থজা। হা, বন্দিনী অবস্থায় নয়, রোহিলার রাজপ্রাসাদে তাকে 

দেখেছি । এখানে তাকে এখনও দেখিনি-__দেখবার ইচ্ছাও নাঁই। 
সে রাজমহি্ষীর যোগ্যা, তাকে রাজমহিধীর বেশেই দেখতে চাই; আর 
এই চাই, যে তার আত্মীয় স্ব-ইচ্ছায় আমার করে তাঁকে অর্পণ করেছে ; 
নবাব সুজাউদ্দৌল! হাঁফেজ রহমতের আতম্মীয়গণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করেনি । 

ফয়। নবাব! আপনি বিজেতা, আমি বন্দী; আপনি বলবান্, 
আমি ছুর্বল। কিন্তু তা কলে এ কখনও সম্ভব হবে না, যে হাঁফেজ- 
রহমতের পৌত্র, আলি মহমন্মদের পুত্র, স্বইচ্ছায় তার ভন্বীকে তার পিতৃ- 
রাঁজ্যাপহারীর হস্তে অর্পণ ক'রবে। তবে জিন্নউন্নিস! যদি স্ব-ইচ্ছায় 
আপনাকে বরণ করে, সে কথা স্বতম্্ ৷ 

স্থজ||। তাহ'লে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত নও ? 

ফয়। কিছুতেই নয়। 

স্থজী। তুমি বালক, ভাল ক'রে বুঝে দেখ । রোহিলার সিংহাসন, 
আমার বন্ধুত্ব, তোমার মুক্তি--এর কোনটাই উপেক্গণীয় নয়! 

ফয়। আমার পক্ষে এর কোনটারই মূল্য নাই; এখন আমি 
তোমার বন্দী! যখন এ দান তোমার অনুগ্রহের দান, আর সে দানের 
বিনিময় আমার ভগ্ীর দেহ! শক্রতাও যেমন যোগ্যে যোগ্যে হয়, 

আত্মীয়তার সন্বন্ধও তেমনই যৌগ্যে যোগ্যেই হ'য়ে থাকে । অযোগ্য 
বন্দীর কাছে এ হীন প্রস্তাবের চেয়ে অপমান আর কিছুই নাই! বন্দী 
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হ'লেও আমি রাজপুভ্র। রোহিলার করদসিংহাসন অপেক্ষা তোমার 

এই কারাগারে মৃত্যুই আমার গৌরব । 
সুজা । তাহ'লে উদ্ধত যুবক! এই কারাগারে বসে তুমি মৃত্যুরই 

অপেক্ষা কর; কিন্তু এর পরে যেন কেউ দোষ না দেয়, যে সুুজাউদ্দৌল! 

নিষ্ঠুর, সুজাউদ্দৌলা অত্যাচারী, স্ুজাউদ্দৌল। মনুষ্যত্বহীন বর্ধর ! আছি 

তাকে দেখেছি, দেখে মুগ্ধ হয়েছি । তুমি তার ভাই; ন্েহপরবশ হয়েই, 
বন্দী হলেও আমি তোমার কাছে এই প্রস্তাব করতে এসেছিলেম। 

আমি তাকে বাদী করতে চাইনি, তাঁকে মহিষী করতে চাই। আমি 

তাকেও একবার জিজ্ঞাসা ক'্রব--সে যদি সম্মত হয়। বন্দী হ'লেও 

তুমি রাজোচিত সম্মানেই এখানে থাকবে, কেন না তুমি তার ভাই। 
আর সে যদি সম্মত ন। হয়, অযোধ্যার এ সিংহাসন বুঝি আর আমা 

তৃপ্তি দিতে পারবে না । [ প্রস্থান । 

ফয়। একি যন্ত্রণা! জিম্নতউন্লিপার ভাগ্যেকি আছে কেজানে। 

যদি নরাধম বলপুর্ববক তার পাণিগ্রহণ করে,_অভাগিনী বন্দিণী-_কে 
তার ইজ্জৎ রক্ষা কপ্রবে! আর সে যদি সম্মত হয়, লৌহশৃঙ্খল ! কি কঠিন 
তোমার বন্ধন? দাদী ষদি সম্মত হ'ত, পৌরজনদের নিয়ে বর্দি আউল 
ছুর্গে একবার পৌছতে পারতেম-__তা৷ হ'লে দেখতেম, হীন সুজাউন্দৌলা 
কেমন ক”রে এই ত্বণিত প্রস্তাব ক'রতে সমর্থ হত !-_-কে এ! কে এ! 

স্বর্গের শুভ্র জ্যোতিতে এই অন্ধকার কারাগার আলোকিত ক'রে, 

মহিমময়ী মাতৃমূর্তিতে কে এ দেবী অকন্মাৎৎ উদ্দিত হলেন !-কে 
তুমি মা? 

বউবেগম ও দোরাব আলীর গ্রবেশ। 

বউ। দোরাব আলি! চাবী খোল-_লৌহশৃঙ্খল মুক্ত করে 
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দাও। যাও বীর__পালাও-_-আর এক মুহূর্ত এখানে দীড়িও না। এই 
কারাগারের গুপ্তপথ এই অন্ুচর তোমায় দেখিয়ে দেবে। পিতৃরাজ্যে 
করে যাও । বীরের ভাগ্য নির্ভর করে তার তরবারির উপর । এই 

নাও তরবারি। যদি প্রয়োজন হয়, আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার কোরো 

যাও, আর দীড়িও না । 

ফয়। একি প্রহেলিকা! কেতুমিমা? 
বউ । সে পরিচয় শুনে তোমার কোন লাভ নাই। নবাব এইমাত্র 

এই স্থান ত্যাগ করেছেন, তিনি আবার আসতে পারেন, আর কেউ 

দেখতে পারে, তুমি আর অপেক্ষা কোরো না-_-চ'লে যাও । 
ফয়। কিন্তু আমার ভগ্নী যে এখানে বন্দিনী রইল? 

বউ । রামচন্দ্র সীতাঁকে উদ্ধার করেছিলেন অস্ত্রের সাহায্যে-_ 
ভিক্ষায় নর) তুমিও যদি পার, এঁ সাহায্যে তাকে উদ্ধার কোরো । 
নবাব তাকে খাসমহলে বন্দিনী করে রেখেছেন ; সেখানে সতর্ক প্রহরী । 

আমি এখন তার উদ্ধারের কোন উপাঁয় করতে পারিনি, পাঁরব কিনা 

জনিনি; কিন্তু তুমি পালাও। দোরাঁব আলি! পথ দেখাও । 

ফয়। অপরিচিতা! অযাচিত করুণাময়ি! মাতৃন্নেহের অনাবিল 

ধারায় সম্ত/নকে অভিষিক্ত করে, কোন্ অপরাধে তাকে পরিচয় দিলে 

না? তুমি কে তা না জানলে তো আমি এস্থান ত্যাগ করব ন!। 

দৌরাব। ইনিই অযোধ্যার বেগম ! 
ফয়। বেগম নয়, দেবী! বহু পুণ্যে বন্দী হয়েছিলেম, তাই এই 

কারাগারে দেবী দর্শন হ'শ। সেলাম মা, সেলাম! যদি বাচি-_জেনো__ 

এ প্রাণ তোমারই করুণার দান! 
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বীদীগণ। 

গীত | 

ওলে! আসবে নাগর। 

আয় মনের মত সাজাই বাসর। 

নৃতন পাখি ধর] পড়েছে, 

মন কেড়েছে, প্রাণ গ'লেছে, বুঝি ভালবেসেছে, 

ভালবাসার রঙ্গিন পাখ! উড়িয়ে দিয়েছে ॥ 

গোহাগে শেখাবে বুলি--প্রাণের টানে ক'রবে আদর ।। 

১ম বীদী। হালা, সত্যি সত্যি বে হবে? 
২য়। সত্যি নয়তে। কি মিছে? বড় বেগমের সঙ্গে ঝগড়া করেই 

তে নবাব বে ক'রতে যাচ্ছে । সেই জন্তেই তো খোদ্দিমহলে রাখলে না_ 

তাকে একেবারে খাস রঙ্গমহলে | 

১ম। ছুঁড়ী যদি বে ক'রতে বাজী না হয়? 
২য়। রাজী আর গররাজী, ছুই সমান, ভাগ্যি ভাল, তাই নবাব বে 

করতে চাচ্ছে। 

৩র। ছু'ড়ীটা কিন্ত কি রকম কি রকম) কারও সঙ্গে কথাঁও কয় ন/ 
ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে, গুণ গুণ ক'রে গান গায়। 

২য়। পোষ মানবার আগে ও রকম হয়। দ্দিন পরে দেখবি 

১০২ 



৫ম দৃ্ত |] অতবোল্ঠাক্ ্েগম্ম 

আমাদেরই আবার হুকুম ক'রবে। নবাব বলেছেশ, এ তে। বড় বেগম 

হবে। এ দেখ আসছে। 

৩য়। নবাবের হুকুম জানিস তো? কেউ যেন'ওর সঙ্গে না কথ৷ 

কয়। নবাব আজ নিজে এসে ওর মান ভাঙ্গবেন। 

১ম। তাহলে চল্ আমরা! সরে পড়ি। 

৩য়। তাই চল্। আহা এ তো রূপ, উন আবার বেগম হবেন! 

একেই বলে বরাত ! 

[ সকলের প্রস্থান। 

ছায়ার প্রবেশ । 

ছায়া । কবে এসেছি-_কবে--কখন্ এখান থেকে যাব? এত আলো, 

এত ফুল, এত গান__কিন্ত সব থেন বিষে ভরা! 

স্ুজাউন্দৌলার প্রবেশ । 

স্থজ। দোঁঘকি? যখন বেগম ঝলেই বিবাহ করব, তখন এখানে 

আসতে দোষ কি? আমি শান্তি চাই-শান্তি। জীবনে কখনও তার 

মুখ দেখিনি । শান্তি কি পাব না? কে জানে? স্থন্দরি! আমি 

তোমার সঙ্গে দেখ করতে এসেছি ব'লে মনে কোরোনা আমি তোমার 

অমর্য্যাদা করতে এসেছি । আমি তোমায় বিবাহ করতে চাই। 
ছায়া। কে এ? কে এ? গ্র্যা! সেই তো-_সেই তো! সেই 

মুখ__সেই মুখ_-ঠিক মনে আছে-ঠিক মনে আছে-_-একটু ও তুলিনি। 
কতদিন পরে--কতদিন পরে ! 

স্থজ1| সুন্দরি, কি বলছ? তুমি আর কখন৪ কি আমায় দেখেছ? 

আমি তোমায় বিবাহ ক'রতে চাই । রাজ্যে তৃপ্তি নেই, এর্বর্ষ্য তৃপ্তি নেই 
১৩৩) 
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_-আমি একটা হৃদয় চাই-_যে সর্ধতোভাবে আমার হবে। আমায় নিরাঁশ 
কোরে না, আমি বড় আশ ক'রে তোমার কাছে এসেছি । 

ছাঁয়া। চিনতে পারছ না? চিনতে পারছ না? সেই শীকারীর 

বেশ, সেই তুমি, সেই আমি__মাঝের কণ্টাদিন কোথায় লুকিয়েছে কে 

জানে! তুমিই না আমার হাত ধরেছিলে? তার পর-উঃ_এতদিন 
পরে তোমায় সামনে পেয়েছি ! 

স্থজা। কে এ? এতে। জিনতউন্নিসা নয়! কি কলছে?-কে 

তুমি? এখানে তোমাকে কে নিয়ে এল? 
ছাঁয়া। কুঁড়ে ঘরে হাত ধরেছিলে, আজ তাঞ্জামে চড়ে এসেছি তার 

শোধ নেব বলে ! আহত তুজঙ্গী ফণা! লুকিয়ে এতদিন সারা দেশটা! ঘুরে 

বেড়িয়েছি, তোগাঁয় খুজে । আজ তোমায় পেয়েছি। কে আমি, 
কোথায় আমার বাঁড়ী! স্ব মনে পড়ছে--দব মনে পড়ছে । গরীবের 

মেয়ে__তুগি বড় লোক, কেউ সাহস ক'রে একটা কথাও বলেনি । কিন্তু 

এখন ? 
স্থজী। তুমি কি বিঠঠল দাসের মেয়ে? 

ছায়া। চিনেছ? চিনেছ ? সেকি ভোলা যাঁয়? কার সাধ্য ভুল্বে ; 
আমি পাঁগল হ'য়েও ভুলতে পারিনি । 

স্থবজী। তোমাকে এখানে কে নিয়ে এল? জিন্নৎউন্লিসা 

কোথায়? 

ছাঁয়া। বড় আশায় নিরাশ হলে? আর একজন অবলার সর্বনাশ 

ক”রতে পাল্লে নানা? আগুনের মধ্যে থাক, মনে ক'রেছ গাঁয়ে অখচ 

লাঁগবে না? সাপ নিয়ে খেলা কর, মনে ক'রেছ সে নির্কিষ? তাও কি 

কখন হয়? হাঃ হাঃ! লম্পট ! কাপুরুষ! বড়লোক কলে এড়িয়ে 
১০৪ 
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যাবে মনে করেছ? তার যো কি-_তার যে কি ?--ওঠ নারী! জাঁগ! 
অসহায় অনাথিনা জেনে যে তোমার সর্বনাশ ক'রেছিল-_-আজ তারই 
শোণিতে তার কৃতকার্যের প্রায়শ্চিত্ত কর! এই ছ্থুরী-_এতদ্দিন অতি 
ষত্বে এই বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম-_-আজ যোগ্যস্থানে বিশ্রাম 
করুক ! ( নবাবের বক্ষে ছুরিকাঘাত ) | 

স্থজা। (ছায়ার হাত ধরিয়া) তবে রে ছুশ্চারিণি !-_কে আছি? 
খুন ক'ল্লে__খুন কলে ! 

ছায়া। আবার হাত ধরেছে হাঃ হাঃ--কিন্ধ সে শক্তি আর 

নেই । 

বাদদীগণের প্রবেশ । 
সকলে । হায় হায় কিহল! কিহ*ল! 

স্থজা1 | মন্ত্রীদের সংবাদ দাও, প্রহরীদেরঞ্জীংবাদ দাও । 

১মবীাদী। আঘাত কি গুরুতর হ"য়েছে ? 
২য়। আমি যাই, সংবাদ দিইগে। 

[ প্রস্থান 
সুজা । বুঝতে পাচ্ছিনি । 

মূর্তীজা খা 'ও প্রহরীগণের প্রবেশ । 
মূর্তীজা। কি সর্বনাশ! কে একাজ ক'লে? 
স্থজা। প্র পাপিষ্ঠা। ওকে বন্দী কর। 

মূর্ভীজ। । (ছুরি তুলিয়া লইয়া) সামান্ত আঘাত লেগেছে, চিন্তার 
কারণ নাই। 

ছায়া । বিষ মাখানো ছুরী--বিষ মাখানো ছুরী--রক্তের সঙ্গে 

মিশেছে-_অত্যাচারীর রক্ত-_পৃথিবীর কেউ তোমাকে বাচাতে পারবে 

১৬৫ 
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না। এই তো চেয়েছিলুম--এই তো চেয়েছিলুম! খুঁজে খু'জে আজ 
পেয়েছি--কতদিন পরে_ হাঃ হাঃ!! 

সুজা । এ উন্মা্দিনীকে এখান থেকে নিয়ে যাও-_কাল চকে সমস্ত 
নগরবাসীর সমক্ষে এই ছুরী দিয়ে একে টুকরো টুকৃরো৷ ক'রে কাটবে। 
যাও-_নিয়ে যাও । 

প্রহরীর প্রবেশ । 
প্রহরী । ফয়জুল্পা পালিয়েছে! 
মুর্তাজা। সেকি! 

সুজা । চারিদিকে শক্রতা-_ চারিদিকে শত্রুতা! কোথাক় পালাল, 
এখনই প্রহ্রীরা তার অনুসন্ধান করুক। তার ভগ্নী জিন্নৎউন্লিসাও 

পাঁলিয়েছে। এ আমার কর্মচারীদের অমনোযোগিতা, না৷ বিশ্বাস- 

ঘাতকতা! মন্ত্র! ঘোষণা কর--যে এদের ধ'রে দিতে পারবে, লক্ষ টাকা 
তার পুরফ্ষার! 

১৩৬ 
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মীরকাসেম। 

মীর । গফুরের বাড়ী গেলেম, তারও কোন সন্ধান পেলেম না। 

ছল্পবেশে বনে বনে পথে পথে আর কন্তদিন ঘুরব। ঘুরে লাভই বা কি? 
স্ত্রী পুত্র মুজাউদ্দৌলার গৃহে । নবাবীর নেশায় উন্মত্ত হয়ে তাদের কি 
ক*রলেম? আমার শক্রগৃহে আমার স্ত্রী পুর আর আমি, আমার এ 

মুণ্ডের দাম লক্ষ মুদ্রা! নবাবী মুণ্ড! কদর কত! কদর কত! নগরে 

যাৰার উপায় নাই। লোকালয়ে যাবার উপায় নাই__যদ্দি কেউ চিনে 
ফেলে! ধুমকেতুর মত, যেখানে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে--মহামার, 

হাহাকার, শ্মশান ধূমে আচ্ছন, ছুর্ভেদ্য অন্ধকার !__মীরকাসেম! কাসেম 
আলি ! এখনও বাচতে সাধ? ছুনিয়ার কোন্ সীমান্তে, কোন্ পর্বত- 
প্রাচীরে ঘেরা, বেইমানের অপবিত্র স্পর্শ হ'তে দুরে, দেবদূত-রক্ষিত হুর্গে, 
তোমার নবাবী সিংহাসন পাতা আছে-__দেখতে চাও ? চল _চল-_ 
ক্ষধিরকর্দমসিক্ত এই পাপস্থান পরিত্যাগ ক'রে তাঁর সন্ধানে যাই, চল। 

জিন্নৎউদ্নিসার প্রবেশ । 

জিন্নৎ। কে চ'লে যাচ্ছ গে!? একটু দীড়াও ; ক্ষুধায় তৃষ্ঠায় মৃত- 

প্রায় শ্রাস্ত আমি, আর যে চ*লতে পাচ্ছিনি, আমার হাত ধর, আমায় 
টি 
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বীচাঁও ! কোথায় পানীয়-_মরুভূমির মত শুষ্ক আমার কে ৮০ 
নাও-_দয়। কর !--দাড়াও--চণলে যেওনা । 

মীর। (ফিরিয়া) কে? কে আমার দীড়াতে কলে? ছিন্ন 
মলিন বস্ত্রেরে আবরণে, স্বর্গষ্ট দেবীর রূপৈশ্বর্ষ্যে নিরানন্দ বনভূমি 
আলোকিত ক'রে, শুফ কোটরগত চক্ষু, মরণকাতর জড়িত কণ্ঠে কে 

আমায় ডাকলে! কেতুমিমা? 
জিন্নৎ। কথা কইতে পাচ্ছিনি, পরিচয় দেবার অবসর নেই--জল-_- 

একটু জল- আমি মরি! ( বসিয়া পড়িল) আমায় বাঁচাও-_-আমায় 
বাঁচাও । 

মীর। তাই তো! বালিকা যে ধরণীর কোলে আশ্রয় নিলে। 

যোজনব্যাপী প্রান্তর, যে দ্দিকে চক্ষু যাঁয়__বারিশূন্ত কর্কশ নিষ্ঠুর ধরণীর 
শু বক্ষ-_কোথায় জল পাই ? 
_ জিক্ৎ। অন্ধকার-_-অন্ধকার ! 'এঁ গাছ এ পাহাঁড়__স'রে যাচ্ছে দুরে 
দূরে চোখের সামনে থেকে অর্ব,দ অর্ধ বিন্দুর আকারে দূরে স'রে 

যাচ্ছে। আমায় বীচাও-_- একটু জল দীও-_একটু জল দীও। মা, 

আমায় কৌলে তুলে নাও, আমি ঘুমুই--ঘুমুই । 
মীর। তাইতো! একি বিপদ্দে পড়লেম। কে এ প্রহেলিকামমী, 

পৃথিবীর আকুল তৃষ্ণাকে এ ক্গীণ কে আবদ্ধ ক'রে, মরুভূমি তুল্য এই 
প্রান্তরে আমার কাছে জল ভিক্ষা ক'চ্ছে? এখানে কোথাম্ব জল পাব? 
কেমন ক'রে তোমায় বাচাব? 

জিৎ । জল-_-জল--একফোটা জল। 
মীর। জল- জল--কোথায় জল 1__শ্নীরকাঁসেম! বাঙ্গালার নবাব ! 

কোটী কোটা নরনারী, বাঙ্গলার আশ্রয়শৃন্ঠ সহায়শূন্ত- প্রজাপুঞ্ এই 
১৩৮ 
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পিপাসাতুরা৷ বালিকার মত, শুক্ককগে আকুল প্রার্থনায় তোমার কাছে 
একদিন তৃষ্ণায় জল চেয়েছিল) বড় আশায় ত্বর্ণভূঙ্গরে সুশীতল পানীয় 
তাদের মুখের কাছে তুলতে গিয়েছিলে--বেইমানে তোমার সেই 
প্রসারিত হস্ত সরিয়ে দিয়েছিল! আর আজ, এই নির্জনে প্রাণীশৃন্ত, 
বারিশুন্য, মরুভূমিতুল্য ভীষণ স্থানে মৃত্যুমুখে পতিতা এই বালিকার মরণ 

তৃষ্ণায় জল দেবার ভাগ্য তোমার হবে কেন? জল্্--জল--কোথায় 

জল! হে দেবতা! তোমার এ অনস্ত আকাশের একপ্রান্তে কোথাও 

যদ্দি একখানি জলভর মেঘ থাকে- করুণাময়! আর বিলম্ব কোরোনা-_ 

তোমার করুণার ধারার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিধারায় এই বালিকার জীবন দান 
কর। 

জিন্নৎ। পাল্পে না? পাল্লেনা? একফোটা জল! একফোটা 

জল! এক ফোটা জল! 
মীর । হাসছ? হাঁস? নিষ্ঠুর প্রকৃতি! এই মরণোস্মুখী 

বালিকার আর্তনাদ গুনে হাসছ ? হাসছ? কোথায় দেবতা? কোথায় 

তার করুণা? সয়তানের দেশ,_কি করব? কেমন ক'রে এই 

বালিকাকে বীচাব? মা! মা! কে তুমি জানিনি, তোমায় কর্খনও 
দেখিনি; কি লুকানো! মমত! তোমার এ মৃত্যুন্ান মুখে! কেন 
আমার কাছে জল চাইলে? কি দেব? কিদেব? হতভাগ্য মীর 
কাসেমের শোণিতে কি তোমার উত্তপ্ত ওঠ শীতল হবে? তা হ'লে নাও 

মা--আমার এই বক্ষের শোণিত আজ অঞ্জলিবন্ধ ক'রে তোমার মুখে 
ধরি, পান ক'রে প্রীত হও, নইলে এ দৃশ্ত তো৷ আর দেখতে পারিনি । 

( আত্মহত্যা, কব্রিতে উদ্যত ) 

নেপথ্যে গফুর । এ যে আমার নবাব! নবাব নবাব! 
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মীর। কেডাকলে? কে? পরিচিত কথম্বরে মরণের পথে বাধা 

দিয়ে ভাকলে কে ও? বন্ধু, না বেইমান ? 

গফুর, গুলনেয়ার, বাহার ও আজিমনের প্রবেশ । 

গফুর। নবাব! আমি আপনার চাকর গফুর, সঙ্গে আমার মা আর 
আমার ছুই ভাই। 
বাহার ও আজি । বাবা! বাবা! তুমি? এখানে লুকিয়ে 

আছ? 

গুল। হাত ধর্, হাত ধর আর ছাড়িসনি। উঃ! এতদিন পরে 

'আমার কার্ধ্য শেষ! খোদা, তুমি যথার্থ ই দয়াময়! আবার যে দেখতে 

পাব এ আশা কখনও করিনি। 

মীর। একি তোমর! কোথা থেকে? এতো! আশা করিনি গফুর ! 

গফুর! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? কিন্তু স্বপ্নই হ”ক সত্যই হক, সে কথ 

জিজ্ঞাসা করবার অবসরও নেই, যদি তৌমাদের কাছে পানীয় কিছু থাকে, 
আগে এ বালিকার মুখে দাও । 

গুল। কেএ? কেএ? 

মীর । জানিনি--চিনিনি। গুলনেয়ার ! যদি তোমাঁর স্বামীকে 

ব(চাতে চাঁও, যেমন ক'রে পার আগে প্র বালিকাকে বীচাও। আমি 
পারিনি, আমার সে ভাগ্য হয়নি-__ দেখ, যদি তোমাদের সে ভাগ্য হয়। 

বাহার । এই যে আমার কাছে ভীড়ে হুধ আছে, গফুর দাদা সকালে 

এনে দিয়েছিল আমর! খাঁব ঝলে ;--এই নাঁও মা । 

: ( গুলনেয়ার জিন্নৎউন্লিসাকে ক্রোড়ে করিয়া! হুগ্ধ খাঁওয়াইলেন ) 
গুল। খাঁও মা খাও, চোখ মেল, ভন্ন কি মা? এই যে তুমি আমার 

কোলে শুয়ে। 
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জিন্নৎ। আহঃ বাচলেম! কে তুমি গো আমার শুদ্ষকণ্ঠে অমৃত 
সিঞ্চন ক'লে? মাকি কবর থেকে উঠে এসে ৫তামার অভাগিনী মেয়েকে 
কোলে নিলে? মামা! আর একটু দাঁও, আর একটু__বড় তৃষ্ণা 
বড় তৃষ্ণা । : 

আজি । ম॥ তোমায় মা বলে; কে এ মা? আমাদের কি 
বহিন? 

গুল। হা, তোমাদের দিদি। 

মীর। খোদা ! খোদ! তোমার করুণার সুধা, হতভাগ্য 
পুরুষকে বঞ্চিত ক'রে লুকিয়ে রেখেছ কি মমতাময়ী রমণীর হৃদয় 
ভাগারে? এম্নি করেই কি মৃত্যু পরাজিত হয়, রমণীর মৃত্যুজয়ী স্পর্শে 
_-তাঁই রমণী মৃত্যুভয়হরা, বাথাভরা সংসাঁরে জগদীশ্বরের দান-__বিশ্বের 
প্রাণ! 

মীর-পত্রী। আর ভর নেই, এই যে ম। আমার চোখ মেলেছে। 

নবাব! 

মীর। চুপ-আর ও সন্বোধন নয়! মোহ কেটেছে__এবন থেকে 
তুমি শুধু “নারী” আর আমি--এই দৈন্তপূর্ণ সংসারে, শুধু “মানুষ” । 
শুধু মানুষের মত বাঁস ক"রব--অট্রালিকাঁয় নয়, প্রাসাদে নয়-_-নিরক্ 

কৃষকের ভগ্রকুটারের এক প্রান্তে তুমি, আমি, আর এই মানব শিশু দুটা! 
এশ্বর্য্যের মোহ, আত্মাভিমানের মোহ, পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে- _ব্যথিতের, 
ক্ষুধিতের, ব্যাধি-পীড়িতের মাঝখাঁনে পুর্ব জীবন বিস্বৃতির, গর্ভে বিসর্জন 
দিয়ে-_শুধু এই গর্ধের অভিধান নিয়ে বেঁচে থাকব যে আমর! মাঁনুষ-_- 

যাদের শাসন ক'রে এসেছি--তাদেরই মত মানুষ !__ আর গফুর! এই 
মান্থুমের মধ্যে দেবত| তুমি! প্রতৃভক্ত ভৃত্য-_বেইমানের মধ্যে 
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ইমান্দার আমার শেষ অবলখন-_ভৃত্য হয়ে আমার আশ্রয়দাতা ! 
তোমারই পুণ্যে আজ আমি আমার হারানো সম্মান এই দোম়াবের 
প্রান্তরে কুদ্ছিয়ে পেলেম !-__-আর তুমি মা, অপরিচিত। বালিকা! কে 

তুমি মা, পরিচয় দেবে কি? বল, তুমি কোথায় যাবে, তোমায় সঙ্গে 

ক'রে সেখানে রেখে আসি ? 

জিয়ৎ। তাতো! জানিনা; কদিন বনে বনে চলেছি, কি ক'রে, 

ভিক্ষে ক'রতে হয় জানিনি; অনাহারে অনিদ্রায় পথ চ'লতে চ'লতে 
এখানে এসে প'ড়েছিলেম, তোমরা আমায় বাঁচালে ! বল মা, বল বাবা, 
তোমরা কে? আমি তো আশ্রয্হীনা,। আমার তো যাবার ঠাই 
নেই। 

মীর। বাঃ ৰাঃ! নিরাশ্রয়ের অবলম্বন নিরাশ্রয়! তবে তে 
তুমি সামান্ত। নও? বল মা তুমি কে? আমাধেরই মত ভাগ্যতাড়িত, 
কে তুমি করুণায় আমার আশ্রয় ভিক্ষা! কস্ছ? | 

জিন্নৎ। আমি রোহিলাদের মেয়ে, লড়াইয়ে সব হারিয়ে পথে 
থে বেড়াচ্ছি”_এর চেয়ে আর পরিচয় দিতে পারব না, জিজ্ঞাসাও 

কোরো না। 

মীর । বটে? বটে? এত বড় মহাঁপ্রাণ বীরের জাতি রোহিল॥ 

তার ঘরের মেয়ে তুমি--আজ আমার আশ্রয় ভিক্ষা! কণ্ছ? গফুর, 

গফুর ! তুমি কখনও দেখনি--গুলনেয়ার ! তুমি কখনও শোননি__ 
একজন অপরিচিত আত্মীয়কে বেইমানের নৃশংসতা থেকে আশ্রয় 
দিতে--সোণার দেশকে হাঁসতে হাসতে এক লহ্মায় শ্মশান ক'রে 
দিয়ে চ'লে গেল। হাফেজ রহমত পাঠানের গৌরব, বীরত্বের আধার, 
মমতার আধার, আত্মসম্মানের অন্রভেদী চূড়া । আর তারই উপযুক্ত 
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পৌত্র বীর ফয়ঙজপ্লা কি মহান্ব_কি উচ্চ-কি হদয়বান্! কিছু 
দেখলে না-_শুধু দেখলে মুললমানের ধন্দ আর তার ইমান! আর 
কি . তেজোময়ী পাঠান্রমণী বীর-প্রনবিনী বার স্বামীর উপযুক্ত 
বীরাঙ্গনা স্বামীর মৃতদ্হকে সমাধিস্থ ক'রে হাসতে হাসতে আমার 
সম্মুখে স্বর্গে চলে গেল! আমি নির্বাক সাক্ষীর মত শুধু চেয়ে 
দেখলেষ, কোঁন প্রতিকার করতে পালেম না! সেই রোহিলার 

ঘরের মেয়ে তুমি_-আমার আরাধ্যা, আমার জননী, আমার স্নেহাম্পদ। 
কন্তা ।--গুলনেয়ার! বুকে তুলে নাও-বুকে তুলে নাও! এমন 

ভাগ্য হবে কখন স্বপ্নেও কল্পন। করনি । ভাগ্যহারা হয়েও আজ 

তুমি পরম ভাগ্যবতী; আর আমি--ক রুদ্ধ হ'য়ে আসছে-_-খোদ। ! 

তোমার বিচিত্র লীলা--কোথা'য় এর শেষ, কে জানে! 
জিন্নৎ। তুমি দেখেছ? তুমি দেখেছ? হাফেজমহিষী আঙ্মহত্য! 

করেছে। তবে কে তুমি? কেতুমি? 

মীর । গঙ্জগাধমুনার মধ্যস্থলে এই স্থান- পরিচয় ছুই কুলগ্লাবিণী 
নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছি, আর ভাসিয়ে তুলবন! ! 

গফুর। পথে আসতে আনতে রোহিলাদের সর্ধনাশের কথ! সব 

শুনলেম। রোঁছিলদের দেওয়ান বিশ্বাসঘাতক ব্যাসরায়ের জন্যই 
রোহিলাদের এই সর্বনাশ । 

মীর । বিশ্বাসঘ/তকের স্থান সর্ধবত্র--কি বাঙ্গালায়, কি এখানে ! 
তবে আক্ষেপ, কোন জায়গায়ই এই বিশ্বাসঘাতকের দলকে নিম্দুল 
ক'রতে পারলেম না। বাজ রয়ে গেল, কালে দেশ ছেয়ে ফেলবে! 

গফুর । আরও শুনলেম, হাফেজের পৌত্রীকে সুজাউদ্দৌলা 
বন্দিনী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পাঁপিষ্ঠ তাতেও সন্তষ্ট হয় নি, 
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অসহায় বন্দিনীর' উপর অত্যাচার করতে গিয়েছিল-_কিন্তু ধন্য 

হাফেজের পৌন্রী ! পাঁসপ্ডতের বুকে ছুরী বসিয়ে দিয়ে তার প্রতিশোধ 
নিয়েছে! নরাধম এখনও মরেনি ; . আদেশ দিয়েছে, সহরের চকে 

বিবস্ত্রা ক'রে তাঁকে টুকৃরো টুকরো ক'রে কাটতে ! 
জিন্নৎ। আর ফয়ঙ্জুল্ল।? তার কথ! কিছু শুনেছ? 
গফুর। ফয়জুল্লাকে বন্দী ক'রে রেগে ছিল, শুনলেম সে 

পালিয়েছে । 

জিন্নৎ। মা, তুমি আমার শুক্ষ কণ্ঠে ছুগ্ধ দাঁওনি--অমৃত দিয়েছ । 
আর আমি ক্ষুধাকাতরা তৃষ্ণাতুরা মরণের পথের যাত্রী নই__এখন 
আমার দেহে সিংহিনীর বল! আর তোমাদের আশ্রর নয়, নিরাশয়ে 

যে পথে এসেছিলেম, সেই পথে ফিরব। পরিচয় দ্বিতে পাল্পেষ না, 
আমায় মার্জনা কোরো! বুঝতে পাল্লেম না তোমরা কে? যে 

রোহিলার মেয়ে হাফেজের পরী বীর স্বামীর মৃতদেহের পার্খে 

হাঁসতে হাসতে জীবন আহ্ৃতি দিয়েছে, জেনে রাখ-_সেই রোহিলার 
ঘরের মেয়ে 'আমি-যখন একবার ঘর থেকে বাহিরে দীল্ডিয়েছি, 

তখন আর আশ্রয় কেন? যে পথে এসেছি, সেই পথেই চল্লেম। 

ই বিবস্থা' রমণীর আর্তনাদ বাতাসের স্তর ভেদ ক'রে আমার কাণে 

বঙ্গার তুলছে-_“আয় আঁয়-কি ক'রে প্রতিশোধ নিতে হয় শিখে 

যা!”_-নার আমি এখানে নিশ্ে্ নিশ্চিন্ত-_আশ্ররপ্রার্থিনী 

ভিখারিনী! এখনও "বেইমান দেওয়ান বেঁচে !_ চল, চল, চল 

পাঠান কন্ত। তোমার কায অন্যত্র-_-এখানে নয় | [প্রস্থান । 

গুল। একি! উন্মত্ত বালিকা, কোথায় যাও? ছঈ।ড়াও, 

দাড়াও । 
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২য় দৃহ্য |] ভক্বোহ্যান্র ব্বেঙ্গঙ্ণ 

মীর । 'গফুর! চল, চল, বাঁলিক! উত্তেজনাবশে ছুটেছে, কিন্ত 
তার দেহভার চরণ আর বইতে পাচ্ছেনা । এখনি পণ্ডবে, আর উঠবে 

না! চল গুলনেয়ার, ছুটে চল, বালিকাকে রক্ষা কর। 

[ সকলের প্রস্থান । 

হ্িভ্ীী ছুস্পয 

ফয়জাবাদ--রাজপথ 

নাগরিকগণ 

১মনা। নিশ্চয় শক্রর চর । 

২য় না। না না» চর নয়-_হাঁফেজের নাতনী । পাঠানের মেয়ে, 

কেমন শোধ নিয়েছে দেখ । " 
১ম না। শুনলেম, ফয়ঙ্ছুল্লাও তো পালিয়েছে । 

২য় না। ভিতরে ভিতরে কি একটা হচ্ছে, কিছুই বোঝা 
বাচ্ছে না। পালাল কি ক'রে? 

১মনা। কেউ ঝলছে পালারান, বড় বেগম হুকুম দিয়েছিলেন 

ছেড়ে দেবার জন্য | 

২য়না। আরেদুর, ও বাজে কথা! 

১ম না। মেয়েটাকে চকে নিয়ে গিয়ে কাটবে কেন, সেইখানেই 
তো সাবাড় ক'রে দিতে পাত্রত ? র 

২য় না। লোককে শিক্ষা দেবার জন্য; দেশশুদ্ধ লোক দেখবে, 

ভয্প পাবে, আর কেউ অমন কাঁজ করতে সাহস করবে না। 
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আম্মোগ্র্ান্ গম [ ৪র্থ অঙ্ক, 

১ম না। রেখে দাও তোমার শিক্ষা! নবাবী সাজা-যখন যেট। 

থেয়ালে আসে । ডালকুতে|। দিয়ে খাওয়ায়, কাঁট। ঘায়ে স্থুন ছড়িয়ে 

দেয়। | 

২য় না। এর শুনছি কোমর পর্য্যস্ত মাটাতে পুতে, এক' একদিন 
একটু একটু ক'রে নাক কাণ চোখ মুখ হাত কেটে কেটে নেবে। 

১মনা। তা করবে না? বলিস্ কি, নবাবের বুকে ছুরী__-কম 

কথা? 

২য় ন।।॥ নবাঁবতো! মরেন নি, সামান্তই লেগেছে । মেয়েমানুষের 

হাতের ছুরী-_চামড়াই কেটেছে, মাংস কাটেনি। 

১ম না। এ দেখ, এই রীস্তা দ্রিয়েই চকে নিয়ে যাবে । এ হাতে 

পাঁয়ে শেকল, প্রহরীর! নিয়ে আসছে, না? 
২য় না। হা, তাইতো! কি মজা! কি মজ1! 

( শৃঙ্খলাবদ্ধ ছায়াকে লইয়। প্রহরীগণের প্রবেশ ) 
প্রগণ। এই, হঠ. যাও) হঠ্ যাও ! 

ছায়া! । কেউ যেওনা, সব সঙ্গে সঙ্গে চল, দেখবে এস, দেখবে এস, 

নবাবী অত্যাচার দেখবে এস। আজ আমার, কাল তোমার--কেউ 
বাদ যাবে না, কেউ বাদ যাবেনা! আমার কি? আমি শোধ 

নিয়েছি, শোধ নিয়েছি । হাঃ! হাঃ ! হাত ধ'রেছিল-_বিষমাখানে। ছুরীর 
সুখে তার প্রতিশোধ ! আয় সব ভেড়ার পাল! দেখবি আঁয়--দেখবি 

আয়! তোদ্েরও ম৷ আছে, মেয়ে আছে, বোন্ আছে--আজ আমার 

পালা, কাল তাদের! তোর! দেখবিনি? নইলে দেখবে কে? তোরা 
জন্মেছিলি বলেই তো! এদেশের এই দশা! এর আবার বিয়ে কনে, 

ংসার করে_ দূর! দুর ! 
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২য় দৃশ্ | ] জশ্্নাঞ্বযান্্ বিগ 

১ম প্র। আরে চল্, আর চেঁচাসনি। 

ছায়া । এরাই নেমকের চাকর, হুকুম তাঁমিল করে, পয়সা খেয়েছে 
করবে না? করবে না? নিজের জাত ভায়ের বুকে গুলি মারে ; ঘরের 

বৌ, ঘরের মেয়ে, হাত ধ'রে টেনে বার করে; ছেলে বাছেনা» বুড়ে। 

বাছেনা; 'ঘরে আগুন দেয়; বুকে বাশ দিয়ে ডলে, মুখের গ্রাস 

কেড়ে নেয়-_-মনিবের চাঁকর-_-মনিবের চাকর ! 
২য় প্র। কোমর পর্য্যস্ত পুতে আগে এ বেটার জিভটা কেটে নিতে 

হবে, কথা কইতে না পারে। | 
১মনা। হাহা মিঞা, শীগগির শীগগির নিয়ে এসনা, দেরী 

ক'রে লাভ কি? 

২য় প্র। আরে ইহা, ভে'ম চুপ রহো উন্নুক কীহাকা ! (ছায়ার 
প্রতি ) এই, চল্ চল্ চিল্লাও ম। 

ছায়া। চল চল। এস হিন্দু, এস মুসলমান! এই দেশের রুটা 
খেয়ে যাঁরা বেঁচে আছ, এই দেশের জলে যারা তভৃষ্/ নিবারণ কর, 

এই দেশের অর্থে বাবুয়ানা, এই দেশের অর্থে নবাবী, এই দেশের গরীবের 
রক্তে মেজাজ, এস--এদ- দেখবে এদ-_সেই দেশের গরীবের মেয়ের 

লাঞ্ছন। দেখ-_-আমার লাঞ্চনা--দেশের লাঞ্ছনা তোমাদের গর্ব ! হাঃ 

হাঃ। কেমন শোঁধ নিয়েছি! আর আক্ষেপ নেই-_-আর আক্ষেপ নেই ! 
(ক্রুতপদে ফয়ঙুল্লা আসিয়। গুলি করিল ) 

ফয়। আক্ষেপ ভোমারও নেই-_ামারও আর নেই !. হতভাগিনি 
জিন্নৎউদ্রিসা ! এই লাঞ্ছনার হাত থেকে চিন্নদিমের মত নিষ্কৃতি পাঁও। 

নাগরিকগণ | ] একি হ'ল! একি হ'ল! কেখুনকল্পে? কে 
প্রহরীগণ। 4 খুন কঞ্জে? এ এ, ধর্ ধর্। 
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(নেপথ্যে জনৈক সিপাহী ) 

: জুড়ীদারকে মেরে তাঁর বন্দুক নিয়ে এসেছে। ডারুই! ডাকু! 
পাকৃড়ো--পাক্ড়ো। 

ফয়। পাধ্য থাকে, ধর্, সয়তানের দল! 

( জলে ঝম্প প্রদান ) 

১ম প্রহরী । কে বাবা কীচা মাথ! দিতে যাবে? 

ছায়া । কে দেবতা, কে আমাকে বাচালে ? 

লছমীপ্রসাদ । নবাব বাহাদুর আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। 
বালিকাকে নিয়ে যেওনা- দাড়াও দাড়াও । 

১ম প্রহরী । আর নিয়ে যেতে হবে না, সব ফরসা হ"য়েছে। 
লছমী । সেকি? কে হত্যা কল্পে? 

১ম প্রহরী । সে এতক্ষণ সরযুর ও পাঁরে। 
ছায়া । বড় জলেছি, বড় জলেছি--আঁজ মরে জুড়লেম। যে 

দেশের রাজ! রামচন্দ্র, সে দেশের মেয়ে আমি; বাপ বিঠঠল দাস-_ 

কে জানে আজও আছে কি না! ভাই বিবাগী হ'য়ে চলে গিয়েছিল ; 
কত দ্িন_কত দিন-_সেও বৌধ হয় নেই। যদ্দি কেউ হিন্দু থাক, 
বাপের কাজ কর, ভায়ের কাজ কর- আমার দেহ সরযুতে ভাসিয়ে 

দিও! 

লছমী। কেও? বিঠঠলদাসের মেয়ে! ছুলালী? ছুলালী? 
ছায়া। আর ছুলালী নয়, হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে নাম অনেকদিন 

ডুবে গেছে--এখন তার নাম:ছায়। প্রেতিনী ! 

লছমী। বোন্ বোন! একি, তুই? চিনতেগচ্ছিস? চিনতে 
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২য় দৃশ্ত |] | অতুনান্যান্ ্গগ 

পাচ্ছিন? চেয়ে দেখ-_চেয়ে দেখত আমি বিঠঠলদাসের হতভাগ্য 

পুত্র লছমীপ্রসাদ । তুই তখন দশ বছরের মেয়ে, বাড়ী ছেড়ে চলে 
গিয়েছিলেম! দেখ দেখ, আমায় চিনতে পাচ্ছিস ? 

ছাঁয়া। কেও, দাদা? তুমি তুমি? কি আনন্২_-কি আনন্দ! 

বাবাকে ঝলো-শোধ নিয়েছি, শোধ নিয়েছি । জয় রাম! জয় 

সীতা! (মৃত্যু) 
২য় প্রহ্বী। আরে এ লছমীপ্রসাদ, ও তোমার কে? নবাবের 

ভকুম এনেছ, একে মারব না, কিন্তু দেখলে তো, কে ডাঁকু একে খুন 

করে গেল। সরকারে সাক্ষী দিও, আমাদের কোন দোষ নেই। 

লছমী। সাক্ষী দে কোন দোষ নেই, তোমাদের কোন দোষ 
নেই । নবাবের হুকুম এনেছিলাম একে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্, 

নবাব মাফ করেছিলেন। কোথা থেকে কি হ'য়ে গেল, কিছুই তো 

বুঝতে পাল্পেম না । তোমর। যাও, আমি সরকারের হুকুম নিয়ে এর 
সৎক!রের ব্যবস্থা করি । 

১মপ্র। দেখো, আমাদের উপর কোন দোষ না পড়ে! 

[ প্রহরীগণের প্রস্থান । 
১মনা। কি হ'ল বল দেখি? ভোজবাজী নাকি? এটাতো! 

মুসলমান নয়, হি"ছ, তবে রহমতের নাতনী হবে কি ক'রে? 
২য় না। নেনেতুই থাম; যেরাম সেই রহমৎ। গোলমালে 

কাজ নেই, সরে পড়ি চল) আজকের দিনটাই মাটী হ”ল। 
ৃ [ নাগরিকগণের প্রস্থান । 

লছমী। রহমতের নাতনী কে? একি হ'ল! বাড়ীঘর ছেড়ে 
বিবাগী হয়ে, মে৷সাহেবী চীকরী কস্চ্ছিলেম, আর আমারই বোন নবাবের 
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আঁলুমাপ্রযাল গ্গহ্ম [ ৪র্থ অঙ্ক, 

বুকে ছুরী মেরে পথে প্রাণ হারালে! কে একে হত্যা কলে? ছুলালী, 
ছুলালী, বোন! আয়, সরযূতে তোকে বিসম্জন দিয়ে আজ থেকে 
গোলামীতে ইন্তফ1 দিই । 

ভীম হুশ) । 

ফয়জাবাদ মন্ত্রণাকক্ষ ৷ 

মুর্তীজ। খ! ও হায়দ।র বেগ । 

হায়। কি বুঝছ? 

মর্ভাজা। বোঝাবুঝি এখনও অন্ধকারে । নবাবের মন্তিক বিকৃত 

হয়েছে তার আর সন্দেহ নাই । নিজেই হুকুম দিলেন মেয়েটাকে চকে 

নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে, আঁবাঁর তাঁর পরদিনই সে আদেশ প্রত্যাহার 

করলেন। | | 

হায়। চিরদিনই তো এই রকম অব্যবস্থিত চিত্ত । বল্পারের 

যুদ্ধেঃআমাদের উপর খুবই সন্দেহ করেছিলেন মনে করেছিলে, 
ফিরে এসে তোমীকে আমাকে ছু'জনকেই বিশেষ শান্তি পেতে হবে। 

কিন্তু তার পর, দেখলে তো, তার আর কোন উচ্চবাচ্য নাই। 

মূর্তীজ।। আমাদের উপর সন্দেহে করবার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ 

তে পান নি। | 

হায়। তাতে বিশেষ কিছু ধেত জঁদত না। আমার বোধ হয় 

সব চুপি চুপি মিটে গেল বড় বেগষের গুণে । তিনি অতি বুদ্ধিযতী | 

১৭২০ ও 



ওয় দৃহ্ |] অআক্বো্্যাবল এগ 

নবাব ষদি বরাবর তাঁর পরামর্শ শুনে কাজ করতেন, তাহলে কি 
আজ এ অবস্থা হত? 

মূর্তাজা । দেখ, স্ত্ীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী । হাঁজার ভাল হ”লেও শেষটা 
তার খারাপে গিয়ে ধ্রীড়াঁয়,। এই আমার ধারণা । শুন তো? 

ফয়ঙ্ুল্লাকে বড় বেগম ছেড়ে দিয়েছেন, এ কথা সহরময় রাষ্ট্রী। তারপর 
কে যে মেক্সে্টাকে গুলি করে গেল, তাঁর আর কোন খোজ হ'ল 

না। হাঁফেজের নাতনী জিন্নৎ পথ থেকে পালাল। কেউ কেউ 
বলছে, সে এই ফয়জাবাদেই কোথাও লুকিয়ে আছে । ভিতরে ভিতরে 

কিযে একটা হচ্ছে, তা কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সকলে 

নবাবকে নিয়েই ব্যস্ত, বাইরের দিকে নজর দেবার কারও অবকাশ 

নেই। নবাবও যে আর বেশি দিন বীচবেন, তা বোধ হয় না। কি 

যন্থণাই পাচ্ছেন! সমস্ত শরীর পচে ফুলে উঠেছে, মাংস গলে গ'লে 

পড়ছে + দুর্গন্ধ ঘরে প্রবেশ করা তে৷ দুরের কথা, সে দিকটাও মাড়াবার 
যো নাই । 

হায় । দাস, দাসী, বাঁদী, কেউ আর নবাবের সেবা ক'রতে চায় 
না, সবাই পালিয়েছে । কিন্তু কি অনাধারণ সহগুণ আমাদের বড় 

বেগমের! তিনি দিনরাত না! খেয়ে ন। ঘুমিয়ে নবাবের সেবা ক'চ্ছেন। 

মূর্ভতীজা। আর এখন গৌড়। কেটে আগায় জল ঢাললে কি হবে 
বল? এ সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলই তো! তিনি । সেবা কচ্ছেন কি আর 
সাধে? এতদিন প্রাণপণে নবাবের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে এসেছেন, 

শেষটা ভয় হয়েছে নবাব ঘর্দি সিংহাসন তার গর্ভের পুত্র 
আসফউদ্দৌলাকে ন। দিয়ে তার সপত্বী-পুত্র সার্দাত আলিকে দিযে 
মান তাহলে যে তার সর্বনাশ ! 

| ৯২১ 
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হায়। নান, এ তুমি কিঝলছ? শুধুকি স্বার্থের খাতিরে এ 

রকম সেবা কেউ কণ্রতে পারে ? বিশেষ, এ রকম রোগীর ? 

মূর্তীজা। স্বার্থে সব হয় ভাই, সব হয়। 
হাঁয়। নগরের সমস্ত লোক, আমীর ওমরাহ, সকলেই অপেক্ষা কচ্ছে 

কি হয়-_কি হয়! তবে আসফউদ্দৌলা সিংহাসন পেলে তোমার সুবিধা, 
কেন না সে তোমার একান্ত বাধ্য | 

মূর্তাজা। কি জীনি, কোন্দিকে পাঁশা গড়ায় কিছুইতো বুঝতে 
পাচ্ছিনি ব্যায়ামে এ রকম ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে শীঘ্ব শীত যা 

হয় একট হয়ে গেলে যে আমর! ব।চতেম ! 

আসফউদ্দৌলার প্রবেশ । 

আঁসফ। এই যে আপনার! এইখানে রয়েছেন, আমি আপনাদেরই 
অনুসন্ধান কচ্ছিলেম। নবাবের অবস্থা সুবিধ। নয়। কাল শেষ রাত্রি 

থেকে বিকারের ঝেখকে ভূল বককছেন। আমিতো ঘরে যেতে পাল্লেম 

না, কি হুর্গন্ধ! সাদাত আলি তবু মাঝে মাঝে যাচ্ছে, বসছে । সে 

হাঁকিমকে সংবাদ দিতে গেল, আমি আপনাদের ডাকতে এলেম । 

মুর্ভীজ।। বড়ই সঙ্কট সময়! সাদাত আলির অত ঘনিষ্ঠতা, এর 

উদ্দে্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। কি জানি যদি নবাব মরবার সময় 

সিংহাসন তাকেই দিয়ে যান। 

আসফ। যত অনিষ্টের মূল আমার মা। তিনিই তে। আগা গোড়া 
নবাঁবকে চটিয়ে রেখেছেন। তার উপর পিতার যে রাগ, আমি তার 

গর্ভের পুত্র, আমাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেন, কিছুই আশ্চর্য্য নয়। 
হায়। আমরাও সেই কথাই বলাবলি কচ্ছিলেম। 
আসফ । তা যদি করেন, তা৷ হ'লে বুঝব বিকৃতমন্তিষ্ক নবাবের শেষ 

১৭২, 



ওয় দৃশ্ত |] অনম্যোম্যাক্স শ্েেগঞ 

আদেশের কোন মূল্য নাই। আমি বিদ্রোহ করব- ন্যায়তঃ ধর্মতঃ 
সিংহাসন আমাঁর--কেন না আমিই জ্ঞোষ্ঠ পুত্র, আর আমার মাই বড় 
বেগম। আপনারা ছ'জন এ রাজ্যের স্তম্ত, আপনাদের কাছে আমার 

করযোড়ে মিনতি, আপনারা আমায় ত্যাগ ক'রে সাদাত আলির পক্ষ 
'অবলম্বন করবেন না। 

মূর্তীজা । কিছুতেই না, আমি এই তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ কচ্ছি, 
যদি প্রয়োজন বোঝেন-__-কোরাণ আশ্ুন, কোরাণ স্পর্শ করেও শপথ 

করব শেষ পর্যন্ত আমি আপনার পক্ষেই থাকব_-এতে অবুষ্টে 

বাই থাক্। | 
হার । আমারও এ কথ; কিন্তু নবাবের শেষ আদেশের বিরুদ্ধে 

কাজ ক'রে আমরা কি কৃতকার্ধ্য হ৮.ত পারব? নবাবের মৃত্যুর পর 
মন্ত্রীদের মধ্যে একটা! বিরোধ বাধবে। সাদাত আলিও কম ধূর্ত নয়, 
এর মধ্যেই সে অনেককে হাত ক'রেছে। 

আসফ। চুপ-এঁ নাদাঁত আলি আসছে। "ও যেন আমাদের 
পরামর্শ কিছু না বুঝতে পারে । 

সাদাত আলির প্রবেশ 

মন্ত্ীদ্বয়। সেলাম নবাবজাদ। ! 

সাদাত। সেলাম। বড় হাকিম এইমাত্র নবাবকে দেখে গেলেন; 
তিনি বল্লেন, আজকের দিন কাটে কি না সন্দেহ। বড় বেগম বল্লেন, 
রাজ্যের প্রধান মন্ীরা ছাড়! এ সংবাদ বাইরে না৷ প্রকাশ পায়, বিশৃঙ্খল, 
হ'তে পারে । সিংহাসন সম্বন্ধে নবাব এখনও তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ 

করেন নি। সকলেই উৎকণ্ঠায় আছেন। নবাঁব আপনাদের ডেকেছেন। 
মাঝে মাঝে অচৈতন্ত হচ্ছেন, মাঝে মাঝে জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছে । আপ- 

১২৩ 
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নাদের সামনেই তিনি এ রাজ্যের বাবস্থা ক'রবেন। তারই আদেশে 
আমি আপনাদের সংবাদ দিতে এলেম। 

সূর্তীজা । চলুন, আমরা সকলেই যাচ্ছি। 
সাদাত। (আসফের প্রতি) দাদা, আপনিও আর বিলম্ব 

করবেন না» আম্মুন। 

[ প্রস্থান । 
হায়। কিছু ভাব বুঝলেন ? 
আসফ । বেশ আনন্দেই আছে মনে হ'ল না? 
মুর্ভতীজা। নবাব কি মনোভাব ব্যক্ত করেছেন ? 

' আসফ। যাই করুন; যদি আমাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত 
করেন, আমি কখনও তা নীরবে সহা করব না। শুনলেন তো, নবাবের 
আঁজই যা হয় একটা শেঁধ হবে; আপনারা, আমাদের পক্ষীয় মন্ত্রী আর 
ওমরাহদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আজই দরবারের ব্যবস্থা করুন। নবাবের 

শব সমাধিস্থ হবার পূর্বেই আমি সিংহাসনে +সব। নবাবের মৃত্যুসংবাদ 
খুব গোপনেই রাখতে হবে; প্রকাশ ক*রতে হবে যে নবাব জীবিত 
থেকেই আমাকে সিংহাসনে বসবার অধিকার দিয়েছেন। 

মূর্ভাজা। এ আপনার প্রবীনের মতই কথা! । আপনিই এই অযোধ্যা 
সিংহাঁসনের উপযুক্ত । 

হায়। তা হলে আগেই সাদাত আলিকে বন্দী ক'রতে হয়, নইলে 
সেও ত বিদ্রোহী হবার সুযোগ পাবে? 

মূর্ভতীজা। এখন অতটা ক'রে কাজ নাই, তাতে আরও গোলষোগ 

বাড়বে । (স্বগতঃ ) ছু'পক্ষকেই হাতৈ রাখতে হয়--কি জানি কার 

উপর নবাৰ সদয় হন। সাদাত আলিকে আগে থেকে চটিয়ে শেষটা কি 
১২৪. 



৪র্ঘ দৃশ্ঠ।] অত্ম্াঞ্যান্স ন্লেগজ্ 

আখের খৌয়াব? ( প্রকান্তে ) তা হ'লে চলুন, আমাদের আর বিলম্বে 

প্রয়োজন কি? . | 

আসফ। শুদ্ধ মা'রজন্তই এতট। উদ্বেগ । তিনি যদি নবাবের 

বিরুদ্ধাচারিণী ন! হ'তেন, তা হ'লে আমার কোন চিস্তাই ছিল না। 
সূর্তাজা। তা! বৈকি, তা বৈকি। 

[ সকলের প্রস্থান । 

চ্ভর্থ হুস্থা £ 

সরযু-তীর। 

ফয়জুল] । 

ফয়। নিজের হাতে গুলি করেছি, কিন্তু আপনিত এখনও মরিনি। 
কেন? কিসের আশায় বেঁচে থাকবো? মরব' কোন আক্ষেপ নাই । 
মরবার পুর্বে, কোথায় জিন্নৎ__জীবিত থাকতে তাকে আলিঙ্গন করতে 
পারিনি-__-কোথায় আমারই সেই নিষ্ঠুর হস্তে ছিন্ন মুকুল! কোথায় 
তাকে সমাধিস্থ করেছে, যদি জানতে পারি, ধরণীর গর্ভ হতে তুলে 
তার মৃত্যু-মলিন মুখখানি একবার দেখব-_-এই আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। 

কে ঝলে দেবে কোথায় জিম্নৎ? 

গীত গাহিতে গাহিতে লছমীপ্রসাদ্দের প্রবেশ । 

গীত। 
সোনার কষল ভাসিয়ে দিয়ে লে আমি ভাসছি লয়ন জলে। 

ফিরে জার আসবে নাক সেঃ 

লহবায় লুকিয়ে গেল, কোন আধার ভরা দেশে ! 
নেশার ঝেকে পথ চ'লেছি চাইনি চোখ যেলে। : 
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কুলু কুলু কুলু বইছে তহদী, 
তার মরণ কথা ভাসছে কাখে করুণ কাহিনী; 

জন্মের বত গেল চলে, চিতের আগুন বুকে ভেলে. 

আমার ছুটল নেশ! ঘুচল পেশ।, কি নিয়ে আর থাকি ভুলে ॥ 

ফয়। এও বোধ হয় আমারই মত একজন হতভাগ্য-_সোঁণাঁর 
কমল ভাসিয়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আমি কীদতেও পাচ্ছিনি, 
বলতেও পাচ্ছিনি আমার কি জালা! নীরব প্রর্কৃতি! যদ্দি তোমার 
ভাঁষ থাকে, আমায় কলে দাও কোথায় জিন্নৎ। 

লছমী। অন্ধকারে পাগলের মত ঘুরছে, কে এ? 
ফয়। কেতুমি? দেখেছ? দেখেছ? . 
লছমী । চোখ ছুটো৷ যখন আছে, তখন দেখছি বৈকি । 
ফয়। বকলতে পার, একটি মেয়েকে সকালে দি করেছিল, 

কোথায় তাকে কবর দিয়েছে? 

লছমী। কবর দেধে কেন? সেতো মুসলমান নয়, সে যে হি'ছুর 
মেয়ে, আমারই মত বাঁউওুলে হিছুর বোন। তুমি সে কথা জিজ্ঞাসা 
কন্ছ কেন? তোমার কি দরকার? 

ফয়। হি"ছুর মেয়ে, হি"ছর মেয়ে, মিথ্যাবাদী । 
লছমী। যখন জাতে হি"ছ্র-_-পেশ! চাকরী-_গর্ব গোলামী, আর 

কুস্তি নেশা__তখন মিথ্যাবাদী. একশবার। তাতে এতটুকু ছংখ নেই। 
কিন্তু তবু কথাটা সত্যি-_সে হি'হর মেয়ে, মুদলমানী নয়। কৃবরে 
নয়, আমি নিজেই তাঁকে এই হাতে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। 

ফয়। একি বলছ? কিব্লছ? সে জিব্রৎ নয়? বল, বল-_ 

সে জিন্নৎ নয়, তবে কি করেছি, কাকে হত্যা করেছি ! 
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লছমী। আমার বোনকে--আমার বোন ছুলালী । 
ফয়। তোমার বোন? আমার জিন্রৎ নয়? আমাকে ধর; 

আমাকে ধর, নারীহস্তা, মহাপাপী, শাস্তির যোগ্য নরাধম আমি, আমাকে 
ধরিয়ে দাও । আমি ফয়জুল্লা, রাজবন্দী, হত্যাকারী-_বছ পুরফষার 
পাবে। আমি জিন্নৎ মনে ক'রে তোমার ভ্বীকে গুলি ক'রেছি-_. 

আমি হত্যাকারী । | 
লছমী। তুমি ফয়ছুলা? ইহা হা» সেই তো! বল্পলার রণন্সেত্রে 

তোমায় দেখেছিলেম, মীরকাসেমকে তুমি আশ্রয় দিয়েছিলে-__তাইতো 
বটে! তুমি কারাগার থেকে পালিয়েছ, তোমাকে ধরবার জন্তে 
ছুলিয়। বেরিয়েছে-_এই তো! জানতেম। জিব্নৎ মনে ক'রে তুমি যাঁকে 
গুলি ক'রেছ সে আমারই বোন) কিন্তু তুমি তো তাকে হত্য। করনি, 
তাকে বাচিয়েছ, লাঞ্ছনার হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। আমি 
মোসাহেব, মাতাল, নেশাঁখোর, জানি আর না জানি--আমারই 
জাতের মেয়ে, আমারই বোন, তার সমস্ত সম্রমকে জলাঞ্জলি দিয়ে, 
রাস্তায় এনে তার ছিন্ন লঙ্জাবন্ত্র দস্থ্যতে কেড়ে নিচ্ছিল__তুমি দৈব 
প্রেরিত হ*য়ে তার সে লজ্জ! সে আবরু রক্ষ। করেছ, তাঁকে মৃত্যু দিয়ে। 

আমি কি ক'রতেম? কেবল দীড়িয়ে দেখতুম বৈত নয়? আমি যা 

পারতুম না, তুমি তা পেরেছ-_তুমি যথার্থ তার ভায়ের কাঁজ ক'রেছ, 
তবে আক্ষেপ কণ্ছ কেন? 

ফয়। তা হ'লে জিন্রৎ কোথায়? তার কিহ'ল! জিন্নতের 

পরিবর্তে তোমার ভগ্মী কি ক'রে উজীরের মহলে প্রবেশ কল্পে? | 

লছমী। সেটা আমিও ভাল বুঝতে পারিনি, বোঝবার বিশেষ 
চেষ্টাও করিনি । ভয়ে ভয়ে তার দেহ এনে সরযুতে ভাসিয়ে দিয়েছি। 

১২৭ 



ঘ্মাঞ্তান্্র শবগষ্ম [ ৪র্থ অঙ্ক, 

ফয়। তুমিকে? 

_লছমী। গরীবের ছেলে, জাতে রাজপুত, অবস্থ1 খারাপ বলে বাপ 
চাষবাস ক'রত, অজন্মা-_খাজন! দিতে পারেনি, জমীদারের লোক ধরে 
নিয়ে গেল, বুড়ো বাপ, তাঁর বুকে বাশ দিয়ে ডল্লে, চেয়ে চেয়ে 
দেখলুম। অপমানে বাপ আর মুখ তুললে ন7া। জাতভায়ের কাছে 

মাথা হেট হ'ল, মনের ছুঃখে একদিন কাউকে কিছু না ব'লে বিবাগী 
হ'য়ে গেলেম। তখন আমি ষোল বছরের, বোনটার বয়স বছর দশ । 

ফয়॥ এখানে এলে কি করে? 

লছমী। সে নানান কথা। আগ্রায় গেলেম, মনের মত সঙ্গী 
জুটলো, গান বাঁজনায় একটু সখ ছিল, এক বাইজীর তবলচি হ'লেম। 
তারপর পাঁচ দেশ ঘুরৃতে ঘুর্তে স্জাউদ্দৌলার এখানে এসে পড়লেম। 
নবাবের মেহেরবাণীতে মোসাহেবী চাকরী পাই। সেই থেকে এই 
হাল; নেশা ভাঙ্গ করি, আর বড়লোকের হাই ধরি। 

ফয়। আর কখন বাড়ী ষাওনি? 

লছমী। না, আর কারও খোঁজ নিইনি, মনে করেছিলাম, যে 
ক'দিন থাকি, এই রকম অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবো! । কিন্তু কি অসৃ্ট! 
মৃত্যুশয্যায় দেখলাম আমার বোন্কে, সেই নবাবের বুকে ছুরী মেরেছিল। 

ফয়। কেন?- | | 
লছমী। কি বলবো, কি শুনবে? ছুলালী মরবার সময় বজ্পে__এই 

নবাব সুজাউদ্দৌল! তাঁর হাত ধ'রে ছিল, তার উপর অত্যাচার ক'রেছিল, 
আর আমি এতদিন তার চাকরী কঃজ্ছি। 

ফয়। এখন কোথায় যাবে? 
লছমী। একবার দেশে যাব; দেখবে! বাপ বেঁচে আছে কিনা_ 
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যর্দি বেচে থাকে, বাপকে বলবো-_ছুলালী শোধ নিয়েছে । আমি পুরুষ 

তাঁর ভাই, আমি পাঁরিনি। কিন্তু তুমি পাঁলাও, তোমাকে ধরবার জন্- 
হুলিয়া বেরিয়েছে । 

ফয়। তোমার দেশ কোথায়? 

লছমী। বেরারে। 
ফয়। ছূর্ববলের প্রতি প্রবলের এই অত্যাচার, এর কি প্রতিবিধান 

হয় না? যে দেশের রমণী অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারে, সে দেশের 

পুরুষ কি কেবল লুকিয়ে তার দ্বশিত জীবন রক্ষা ক'রবে মৃত্যুর 
তালিক! বাড়াবার জন্ত ? জিন্নৎ কোথায় কে জানে? এমন কত জিন্নৎ 

অত্যাচার পীড়িত হয়ে পথে পথে কেদে বেড়াচ্ছে--কে বলতে পারে? 
চল বন্ধু-আর রাজ্য নয়, সিংহাসন নয়, চল--আজ থেকে-_-এদেশের 

দরিদ্র যারা, ছুর্ধধবল যাঁরা, তারা আমার ভাই । আর প্রবলের অত্যাচারে 
লাঞ্ছিতা নারী, সে হিন্দু হ'ক- মুসলমান হক আমার ভগ্নী। চল--আজ 
থেকে দরিদ্রের সঙ্গে মিশে, দরিদ্রের প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে, দরিদ্রের - ব্যথা 

বুকে নিয়ে দেখি-_দরিদ্রেরই সাহায্যে অত্যাচারীদের দন করতে 
পারি কি না 

লছমী। বেশ চল। আমি মাতাল, নেশাখোর-_-দেখি, তোমার 

সঙ্গে আমার নেশ! কাটে কিনা। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 
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ফয়জাবাদ--কক্ষ | 

স্থজাউন্দৌল! ও বউ বেগম। 

স্থবজা। আর তো! পারি মা--বড় যন্ত্রণা--বড় যন্ত্রণা! আর বিলম্ব 

কত? 

বউ। জগদীশ্বরকে স্মরণ কর, তিনিই যন্ত্রণার লাঘব ক'রবেন। 

সুজা। মনে করতে পারছিন্:_-ভয় হচ্ছে-_এঁ ছুরী হাতে কে 

দাড়িয়ে? 
বউ। কিছুনা) কেনও সবভাবছ? খোঁদার নাম কর। 

সুজা । এ যে-এ যে এ খুন কল্পে_-খুন কলে । 
বউ। মাঝে মাঝে এমনি ভুল বকছেন-_মাঝে মাঝে বেশ জ্ঞান। 

এই মানুষের জীবন-_-এই আছে, এই নেই। খোদা, নবাবকে শাস্তি 
দাও। 

স্থজা। চ'লে গেছে, না? 

বউ। কৈ, কেউ তে। আসেনি । 
স্বজা। হা, আমি দেখেছি, তুমি দেখনি? ছুরী হাতে ক'রে 

এসেছিল আমায় মারবে ঝলে--পাল্লপে না-চ'লে গেল। আমি নব।ব-- 

আমাকে হত্যা করবে? সাধ্যকি ?_কে ও? 

বউ। আমি তোমার বীদী। 
সুজা। কে? আমেতু? টক? তোমায় দেখি--ভাল 'ক'রে 

দেখি। না, আর যেতে ইচ্ছা হয় না, কি মমতা! কি মমতা! 
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চিরদিন উৎপীড়ন করেছি, অত্যাচার করেছি, এ মুখ তো! এমন ক'রে 
এতদিন দেখিনি! কিন্তুকি করব, যেন্ততই হবে। আমার মেয়াদ 
ফুরিয়েছে! তুমি বড় মলিন হয়েছ-_-আমারই জন্ত। 

বউ। কি বলবে? | 

সুজা । আমায় মাফ কর ॥ যদি আবার বীচতেম, বোধ হয় 

তোমায় সুখী করতে পারতেম, আমিও সুখী হ'তে. পারতেম ! 
বউ। আমি তে! সুখেই ছিলেম, আজ' আমায় অন্ুখী করে চ'লে 

যাবে কেন? অপরাধ করেছি, আমায় মার্জনা কর, আর কখনও 
তৌমার অবাধ্য হব না। তুমি ফেলে যাবে, কি নিয়ে থাকব? 

স্বজা। আসফউদ্দৌলা রইল; মন্ীদের ডাক, আসফকে ডাক, 
জীবিত থাঁকতে এ সিংহাসন তাকে দিয়ে যাব । 

বউ। সেজন্য কেন ব্যস্ত হচ্ছ? তুমি সেরে উঠবে--ভয় কি? 

স্বজা। আর সারব! ০০০ ন! করি, এর পর কি 

. হবে কে কলতে পারে! 

বউ। ব্যবস্থা যদি কর, আমার এই ভিক্ষা--এই ব্যবস্থা কর, 

আসফউদ্দৌলার পরিবর্তে অযোধ্যার সিংহাসন আমার স্বপত্রীপুত্র 
সাদাত আলিকে দাও । | 

স্থজা। কেন? এখনও তোমার অভিমান? আসফউদ্দৌল! 
জ্যেষ্ঠ, সেই তো এই সিংহাসনের ন্যাষ্য অধিকারী । বিশেষ, তুমি 
আমার মহিষী--তোমার গভের সন্তান সে। 

বউ। আমি অভিমানে বলিনি-- দোহাই নবাব- আমার কথায় 
বিশ্বাস করুন। আমি এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করেই এই কথ! 

বলছি, অভিমানে নয় । 
১৬১. 
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স্থজ]। না না, আর আমায় প্রতীরিত কোরোন৮» আমি তোমার 
মনোভাব বুঝেছি । চিরদিন (তোমীর অমতে কাজ করেছি, মৃত্যুশয্যায় 
আমায় ক্ষমা কর, আর তার শোধ নিতে যেওন| কৈ, মন্ত্রীরা এখনও 

আসছে না কেন? | 
বউ। তাঁরা এখনি আসবে, আপনি একটু স্থির হ'ন্। 

নুজা। বেশ স্থির থাকি, কিন্তু মাঝে মাঝে-_এঁ--এ আবার ছুরী 

সাতে ক'রে ছুটে আসছে! কবে, কোথায় অজ্ঞতে, কি পাপ ক'রে- 

ছিলেম_-প্রীয়শ্চিত্ত হ'ল তার কতদিন পরে! এখনও ছাড়েনা, এখনও 

ছাড়েনা, তব আশে পাশে ঘুরছে আশে পাশে ঘুরছে! লক্লকে 
ছুরী- লকৃলকে ছুরী ! উঃ বিষ মাখানে। ! বিষ মাখানো! ! হাড় থেকে 

সব মাংস খসে খসে পড়ছে । একটু বাতাস কর, বড় জালা-_বড় জ্বাল 1 

বউ। খোদা, এদৃশ্য যে আর দেখতে পারিনি ! 

আসফউদ্দৌলা, সাদাত আলি, হায়দার বেগ ও সূর্ভাজার প্রবেশ । 

আসফ। (শ্বগতঃ ) উঃ কি ছর্গন্ধ! (নাকে রুমাল দিলেন) 
€ প্রকাশ্যে ) মা, নবাব এখন কেমন ? 

বউ। একটু স্থির হ'য়ে আছেন। এইমাত্র তোমাদেরই খু'জছিলেন। 
এই যে আপনারা সব এসেছেন, ০০০ নঝ।ৰ বোধ হয় এখন 
নিদ্রা যাচ্ছেন। 

মূর্ত(জ!। কি বুঝছেন? 
. ম্বউ। আরকি? 

আসফ । সিংহাসন সম্বন্ধে কিছু বল্লেন? 
বউ । (স্বগতঃ ) ফেলেও যেতে পারবনা, অথচ এখনও সিংহাসন ! 
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, (প্রকাশ্তে) সাদাত আলি! তুমি হাঁকিমকে এখনি একবার সংবাদ 
দাও । 

সাদাত। যথা আজ্ঞা । . হ প্রস্থান । 

বউ। আমফ আর আপনারা একটু দূরে আস্মন, আমার কিছু 
বক্তব্য আছে । 

[ সকলে নবাবের শয্য। হইতে দূরে আঁসিলেন ] 

আসফ। কি আদেশ করমা? 

বউ। পুত্রৎ অনন্ত পথযাত্রী তোমার এ পিতার সম্মুখে আমি 
তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাচ্ছি। সে ভিক্ষা হ'তে আমায় বঞ্চিত 

ক'রোনা বৎস! 
আসফ। কি বলুন? 

বউ। তুমি এ সিংহাঁসনের আশা পরিত্যাগ কর। 
আসফ | পরিত্যাগ করব! কেন? পিতা কি সাদাত আলিকে 

সিংহাসন দেবেন এই বলেছেন ? 

বউ। তিনি বলেন নি, আমি বলছি। তীর ইচ্ছা, জীবিত থাকতে 
তোমাকে এই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখে যান। কিন্তু তীর কাছে আমি 
অন্তরূপ প্রার্থনা করেছিলেম। আমি বলেছিলেম, তোমার পরিবর্তে 

তোমার বৈমাত্রেয় ভাই সাদাত আলিকে সিংহ।সন দিতে। 
আসফ । একি অন্তায় প্রার্থনা ম। তোমার? আমি জ্োষ্ঠ, এ 

সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী-_তুমি আমার গর্ভধারিণী হ'য়ে আমার 
সর্বনাশের প্রস্তাব করেছ ? 

বউ। বৎস স্থির হও, উত্তেজিত হ'য়োনা! তোমার পিত। নিদ্া 
১৩৩ 
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অকোঞ্যান্ বগম. ? ৪র্থ অঙ্ক, 

বাচ্ছেন, তার নিদ্রা ভঙ্গ হ'তে পারে। আমি তোমার সর্বনাশের জন্ত 

এ প্রস্তাব করিনি; তুমি ধীর হ'য়ে শোন, বোঝ। মন্ত্রীগণ্ আপনারা 
বিচক্ষণ) আপনারাও শুনুন, ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে 

আমি এই প্রস্তাব কচ্ছি, অবৌধ্যার ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই আমি এই 
প্রস্তাব কচ্ছি, তোমার কল্যাণের জন্যই আমি এই প্রস্তবব কচ্ছি। 

আসফ । আমার কল্যাণের জন্য ? 

বউ। হা_-তোমার কল্যাণের জন্য, তুমি আমার সন্তান, আমি 
তোঘাকে জান্টি চিনি) সিংহাসনে বসবাঁর উপসুক্ত গুণ তোমার নাই। 
তুমি ছুঃখিত হ'য়োনা, সকলের সকল গুণ থাকে না। কিন্ত সাদীত আলি 

দিও তোমাপেক্ষা ছু'মাসের ছোট, সে ধীর, দৃঢ়চিত্ত, প্রজাপাঁলনের শক্তি 
তোমাপেক্ষা তার অধিক । চারিদিকে বিপদ, চারিদিকে শত্রু ; ভারত- 

বর্ষের এখন ভাগ্যবিপর্ধ্য়ের দিন, এ সময়ে সকলের লোভনীয়, এই 
অযোধ্যার সিংহাসন তোমার পক্ষে কল্যাণকর হবে না । আমার ইচ্ছা, 

তুমি সাদাত আলির পাশে বসে রাজকার্য্য শিক্ষা কর,তাকে সাহায্য 
কর, সিংহাননে বসবার অভিলাষ কোরোনা। এতে তোমারও কল্যাণ 
হবে, অযোধ্যারও কল্যাণ হবে। মন্ত্র, আপনার! কি বলেন? 

মুর্তীজা। আজ্ঞে, কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি। 

আসফ। বুঝলেম আমি তোমার গর্ভের সম্ত'ন নই, আমাঁকে তুমি 
এতদিন মাতৃন্নেহের আবরণে কেবল প্রতারিত করেছ মাত্র! এ 

সিংহাসন আমার, কখনও আমি এর আশ! পরিত্যাগ ক*্রবন!। মূর্ভাজা 

খু হায়দার বেগ! আপনার! এখনই দরবার আহ্বান করুন, পিতা 
৪ 

ও 
রর 

জীবিত থাকতে থাকতেই আমি সিংহাসনে বসব । 

স্থজা। কে! কে! আমেতু, কোথায় তুমি? 

১৩৪ 
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বউ॥। এইযেস্বামী। (সুজার নিকট আসিলেন) 

স্বজী। কৈ, এখনও কেউ এল না? 

বউ। এই যে সকলেই উপস্থিত; কিন্ত প্রভু, আমার আবেদন 

ভুলবেন না । 

স্জা। না না; অভিমানিনি!। আর তুমি আমায় ভোলাতে 

পারবেনা । তুমি রাজ-মহিযী ছিলে, এখন থেকে তুমি রাজ-জননী। 
আসফ ! আঁসফ ! ঠক আসক? 

আসফ । এই যে পিতা। 

স্জ1। শোন, মন্ত্রীরা কেউ এসেছেন কি? 

আসফ। হা, সকলেই উপস্থিত । 

স্থবজী। আজ থেকে এই সিংহাঁনন তোমার । আমেতুর খণ শোধ, 

কোথায় আমেতু ? ্ 
কউ। এই যে প্রত; আনায় চিন্তে পাচ্ছন! ?, 
আসফ। আপনার। সব শুনলেন-_-পিতার শেষ আদেশ? 

ূর্তাজা [ হ]। 
হায়দার 

দুজ|। আর ভাল চিনতে পাচ্ছিনি,। চোখের সামনে কে পরদ। 

ফেলে দিচ্ছে! এঁ-_-এঁ এখনও সেই উন্মান্দিনী ! 
সাদাত আলি 'ও হাকিমের প্রবেশ । 

সাদাত। মা, বাবা কেমন আছেন? 

বউ। আর কেমন! 

হাঁকিম। আর বড় বিলম্ব নাই। 
সাদাত । বাবা, বাবা! আমাদের ত্যাগ ক'রে কোথাস্ যাচ্ছেন? 

১৩৫ 
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স্থজা। কে ডাকলে? 

সাদাত। আমি সাদাত। 

স্থজা। আশীর্বাদ-__-আমেতৃ। (মৃত্যু ) 

বউ। আবার ডাক, আবার ডাক ।-_ 

মূর্ভতীজা। বাদী! বাদী! কে আছ? বড় বেগমকে দেখ, এখান 
থেকে নিয়ে যাও । 

আসফ। পিতা মৃত) এই মুহূর্ত হ'তে অযোধ্যার সিংহাসন 
আমার । আপনারা শুনুন, অযোধ্যার নববের প্রথম আদেশ- _-আমার 

সিংহাসনের কন্টক-_-এই সাদাত আলিকে আপনারা বন্দী করুন। 

দেখলেন তো? আমার জননী তার পক্ষে । সে বিদ্রোহ করতে 
পারে, রাজ্যে নানাবূপ অশান্তি স্থজন করতে, পারে, কারাগারে বসে 

সিংহাসনের শ্বপ্প দেখুক । | 

মূর্ভতী৷। আমরা নবাবের আজ্বহ। (সাদাত আলির প্রতি ) 
নবাবজাদা! আমাদের সঙ্গে আস্মুন। 

সাদাত। নিক্ষাশিত তরবারি এর যথার্থ উত্তরদানের যোগ্য। 

কিন্তু সন্দুখে এ আমার পরলোকগত পিতার নিম্পন্দ দেহ, এখনও বোধ 
হয় জীবন উষ্ণতাশূন্য নয়। তোমার আদেশের উত্তর দান__সে আমার 

পিতারই অপমান, কিন্ত প্রবৃত্তি ছর্দমনীয়। এই নাও ভাই আমার 

তরবারি--অযোধ্যার নবীন নবাবের পদতলে তার কনিষ্ঠের প্রথম 

উপচৌকন-_স্বেচ্ছায় সানন্দে আমি নান ক'রে তোমার বন্দিতব স্বীকার 

কচ্ছি। অযোধ্যার সিংহাসন আমি কখনও আশা করিনি। 

বউ। দীড়াও!_আর আসফ! তোমার নবাবীর প্রথম আদেশ 

অসম্পূর্ণ রেখ না) সঙ্গে সঙ্গে তোমার হতভাগিনী জননীকেও বন্দিনী 
১৩৩ 
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করবার আদেশ দাও। তোমার পরলোকগত পিতার আত্মা বোধ হয় 

পুর-ন্নেহের মমতায় এখনও এ গৃহ-প্রাচীর পরিত্যাগ করেনি-_-অনস্ত 

পথের যাত্রী তিনিও যেতে যেতে শুনে যান, যে সাদাত আপি একা নয়, 

তার সঙ্গে আমিও বন্দিনী। আমিই এই সিংহাসন সাদাত আলিকে দেবার 

প্রস্তাব করেছিলেম_-সাদদাত আলির কোন দোষ নাই। চল সাদাত, 
আমিই তোমার হুর্ভাগ্যের কারণ) চল, একই কারাগারে বসে মাতৃ- 
হৃদয়ের সমস্ত ন্েহ দিয়ে, দেখি যদি এর কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। 

সাদাত। মামা! তুচ্ছ অযোধ্যার সিংহাসনের দ্বিনিময়ে এ 
আমায় কি অমূল্য নিধি দ্রিলে মা? আমি এত ভাগ্যবান! 

বউ। টৈশশবে মাতৃহার সাদাত! এতদিন এই বর্ষের শোপিত 

ছু্টা ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে সমান গাবে ভাগ ক'রে দিয়ে এ বড় ক'রে 
তুলেছি । আজ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছণটী শিশুর একটা হারালেম » 
চল, আজ তুমি এক] সেই শূন্তস্থান পুর্ণ করবে চল । 

[ সাদদাতকে লইয়া প্রস্থান । 

আসফ | চলুন, সমাধির পূর্বেই দরবারের ব্যবস্থা করুন। মানয় 

শত্রু । 
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পঞ্চম অঙ্ক। 
তনশ্খম্ম কুশ্হা ৪ 

. বেরার কৃষকপল্লী ৷ 

হিন্দু ও মুসলমান রায়তগণ । 

বিঠঠল দাস । আমরা চিনিছি-আমরা চিনিছি-_-তুই আমাদের 
রাজা ; আমরা আর কাঁউকে মানব না । কি, ভাই সব, কথা ঠিক তো? 

সকলে । হা, হা । তুইযা বলবি, আমর! তাই ক'রব। তোর 
জন্যে আমরা জান দেব। . | | 

১ম আগে তো শাল! দেওয়ানকে কাট, তাঁর পর দেখে নেব 

কত বড় অযোধ্যার নবাব। 
ফয়। তোমরাই আমার ভরসা, আমার  মেপাই নেই, অর্থ দেই, 

রসদ নেই। | 

' বিঠ্ঠল। কিছু ভাবনা নেই, আমর! সব তোর আছি। ক্জন 

সেগীই? ক'জন বড়লোক? আমর! মাথায় মোট ক'রে দিই, তারা 
নবাবী করে! "আমাদের ক্ষেতের ফসল খেয়ে সেপাইদদের কবজীর 
জোর। মরণ তে! আছেই; রোগে ভুগে 'মরতেম, নাহয় 

তরওয়ালের নীচে ম'রব! এতদিন ভয়ে পারিনি, গরীব বলে পারিনি । 

মেয়েটা পথ দেখিয়েছে--শৌধ নিয়েছে। ছেলেটা বিগড়ে গিয়েছিল, 
ঘরে ফিরে এসেছে । আর ভাবন। কিঃ ৪ 
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ূ ( লছমীপ্রসাদের প্রবেশ ) | 
লছমী। নগরেও আগুন ধরেছে । বড় বড় প্রজার! সব বলছে 

আমরা দেওয়ানের শান মানব ন1। ফয়জুল! সাহেব ফিরে এসেছে, 
আমরা তার হয়ে লড়ব! 

ফয়। তবু আমাঁদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে হবে। অযোধ্যা থেকে 
সিপাই আসতে না আসতে দেওয়ানকে শাস্তি দিতে হবে। আমি বড়- 

লোকের ভরসা করি না; তোমরা গরীব, তোমরাই আমার ভরসা । 

বিঠঠল। তিন মুলুকেব গ্রজার। সব মিলেছে-_বেরীর, বেরুচ, 

বেরিলি। 
লছমী। বেরিলির সিপাইর1! সব তোমার দিকে হবে ঝলেছে। 

আমি গান গেয়ে গেয়ে তোমার অনস্থা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি; তোমার 

দুঃখের কথা শুনে তার! কেঁদে সারা । তারা বলে, রহমতের নাতিই 

তাদের রাজা । সুবেদার জমাদার সব তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করবে 

বলেছে । অস্ত্র বারুদ এ সবের জন্ত আটকাবে না। এখন চাই লোক ! 

বিঠঠল। লোকের ভাবনা! ভাবিন না। আমরা কথা দিয়েছি ; 

আমরা বড়লোকের মতন মিছে বলি না। আমর! সব মাথ! দেব 

আমাদের মুণ্ডের উপরে তোর সিংহাসন বসবে। তুই আমার মেয়েকে 

মেরে তার ইজ্জৎ বীাচিরেছিস। গরীবের মুখ কেউ চায়নীরে, কেউ 
চায়না! বুড়ো হলেও জীতে রাজপুত তো৷ বটে? .আমার ৪৮০ 

ভাইয়েরা সব তোর হয়ে প্রাণ দেবে। 
নি এতদিন চাকরী নিয়ে ঘুমুচ্ছিলেষ, তুমিই লে ছু ভাদিযে 

দিলে ! , গরীীবর! যে. মানুষ, শেয়াল কুকুর নয়__তুমিই বুঝিয়ে দিলে ! 
মনীবের লাথি খেয়ে মর্তেম, ন। হয় লড়াইয়ে ম'রব--আর কি! 
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ফয়। তোমাদের খণ মামি কখনও শোধ করতে পারব না। যদি 

কখনও অন্যায়ের প্রতীকার করতে পারি, যদি কখনও সিংহাসন পাই, 

আমি তোমাদের মত গরীবই খাকব-প্রাসাদে নয়-_-আমার বাসস্থান 
হবে তোমাদেরই মত গরীবখানায় ! 

লছমী। প্র দলে দলে সব প্রজাঁর। আসছে তোমায় দেখতে। 

ফয়। লছমীপ্রসাদ ! যাঁও, এ বড় গাছতলায় ওদের জমায়েত হ'তে 
বল, আমি এখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা ক'রব। 

বিঠঠল। আরে চল্ চল্ ওরা কি বলে দেখি। 

[ সকলের প্রস্থান । 

দিল ভুস্থ্য £ 

লক্ষৌ-_আসফের বিলাস-কক্ষ। 

নর্তকীগণ 

গীত । 
কিবা উৎসৰ মুখরিত যামিনী। 

বাণ নিন্দিত কণ্ঠে উঠে বঙ্কারি ছন্দে 

ললিত মধুর কত শত রাগিণী। 

দোলে কুতুষ হার চারু পীন পয়োধরে, 

ফুটে কুস্কুম ছটা লাজ-রঞ্রিত অধরে ঃ 
রুণু কুণু বু ঝা ঘুভব,র বোলে, 
নেচে নেচে চলে মত্ত মরাল গানিনী।। 
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হ্বলে দীপমাল] তোরণে তোরণে? 

বিরহ অনল জলে যুবতী মনে। 

ঘন ফুকারে বাশী মণু-কুঞ্জ বনে 

চিত পরবশ আলসে অবশ ভামিনী। 

[ প্রস্থান! 

(আসফ ও মূর্তাজার প্রবেশ ) 

আসফ। কি সংবাদ? মোল্লার সকলেই স্বাক্ষর করেছেন ? 

মুর্ভাজা। শ্বক্ষর না শিয়ে আমি ছাড়িনি) শুধু মুখের কথায় কে 

বিশ্বাস করে? সকলেই একবাক্যে বলেছেন, আপনার জননীর ষে 

সম্পত্তি, তার ধনাগারে যে সঞ্চিত অর্থ, সে সমস্ত আপনার পিতার ঃ 

তাতে তার কোন অধিকার নাই । আপনার পিতা বড় বেগমের নামে 

সমন্তই বেনাম! ক'রে রেখেছিলেন। আপনার প্রয়োজন হ'লে আপনি 

অনায়াসে আপনার জননীর সম্পতি ও অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। 

এই নিন্, রাজ্যের প্রধান' প্রধান মোল্লাগণের স্বাক্ষরিত একরারনাম!। 
আসফ। আমি এরই জন্ত অপেক্ষা করছিলেম। জানেন তো আমার 

মা'র ব্যবহার? সাদাত আলি তার বাধ্য, মনে করেছিলেন, তাকে 

সিংহাসনে বিয়ে তিনিই কর্তৃত্ব করবেন। তবু'আমি সমস্ত জেনেও তার 

প্রতি, কি সাদাত আলির প্রতি কঠোর শাসন কিছুই করিনি; সামান্ত 

কারাগারের পরিবর্তে আমার জননীর ফয়জাবাদের প্রাসাদেই বন্দী 

রেখেছি মাত্র। 
মুর্তীজা। সাদীত আলিকে আর বড় বেগমকে একই প্রাসাদে রাখা 

রাজনীতির দিক দিয়ে দেখলে ঠিক সঙ্গত হয়নি। নানারূপ অহিতকর 

পরামর্শের জুযৌগ, তারা! যথেষ্টই পাচ্ছেন। 
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আসফ। তা আমি জানি; কিন্তু প্রজার মার প্রতি যেব্ধপ 

অন্ুরক্ত, প্রথম সিংহাসনে ঝকসেই কঠোরতা অবলম্বনে আমি সাহস 

পাইনি। কিন্তু এখন আমার পথ পরিষ্কার । রাজধানীতে শক্রর সঙ্গে 
বাস শ্রেয়ঃ নয় বলেই আমি ফয়জাবাদ থেকে লক্ষৌয়ে রাজধানী উঠিয়ে 

এনেছি । আমার মা*র অর্থে আমি হাত দিতেম না; কিন্তুকি করব, 

এই নৃতন রাজধানী নিম্মাণে প্রায় চার কোটা টাকা ব্যয় হ'ল। অর্থ 
চাই। পাছে লোকে নিন্দা! করে, আমায় দোষ দেয়) সেই জন্যই তো 

মোল্লাদের অনুমতি নিয়ে আমি মার সম্পত্তি গ্রহণ করতে 

যাচ্ছি। 

মূর্ভাজা। ননিার্রার রনন্নরন 

আসফ। আপনি আমার আদেশ আর এই স্বাক্ষর-পত্র নিয়ে 
যান। তিনি যদ্দি চিনির রকি ডিরিরিউনি নিসার 

মূর্তীাজা। আর যদি বাধা দেন? 

আসফ। বাধা দেন--ধনাগার লুণ্ঠন ক'রবেন, কিন্তু দেখবেন_ যেন 
তার অমধ্যাদ। ন| হয়। 

মুর্ভতীজা । বাজকোষে যেরূপ অর্থের অভাব, আমি বলছিলেম কি-_ 
ফয়জাবাদের খোর্দমহলের ব্যয় মাসে দশ লক্ষ । অবশ্ত স্বর্গীয় নবাব 
তাদের প্রতিপালন ক'রতেন ; বীঁদী হ'লেও বেগমের মর্য্যাদ্দায় তার! 

থাকত, কিন্তু এই অনর্থক ব্যয় বহনের প্রয়োজনীয়তা কি? 

আসফ। কিছুই নয়; তবে চলে আসছিল, এ পর্য্যস্ত তাতে 

হস্তক্ষেপ করিনি । যদ্দি ভাল বোঝেন, সে ব্যয়ও অনায়াসে বন্ধ করতে 

পার! যায়। 

মূর্ভতীজা। হা, অনর্থক কেবল আলম্ত 'ও বিলাদিতার প্রশ্রয় দেওয়।। 
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জনৈক কর্মচারীর প্রবেশ। 
কর্্ম। বেরিলির দেওয়ান ব্যাস রায় সাক্ষাৎ, প্রার্থনা করেন। 
আসফ । ব্যাস রায়? তাকে আসতে বল। | 

[ কম্মরচারীর প্রস্থান । 

মূর্বাজা। আজ ছু'বৎসর রোহিল! রাজোর রাজস্ব দিল্লীর সরকারে 

পাঠান হয়নি । আমার মনে হয় দেওয়ান কার্যো অমনোযোগী, কিংবা 
অক্ষম । 

আসফ । এও এক বিপদ । চারিদিকেই অর্থাভাব, চারিদিকেই 

কেবল পাও” প্বীও”, অথচ আয়ের অপেক্ষা আমার ব্যয় অধিক ; 

কেউ চাইলে “না” ঝ'লতে পারি না। বিশেষতঃ, গতবৎসর ছুভিক্ষে এক 
চতুর্থাংশও খাজন! আদায় হয়ান। কি ক'রে যেরাজা রক্ষা করি ত! 

বুঝতে পাচ্ছিনি। | 

মূর্ধাজা। আপনি যেরূপ অকাতরে দান করেন, তাতে অর্থাভাব 
হওয়া কিছুই অসম্ভব নয় । 

ব্যাস রায়ের প্রবেশ । 

ব্যাস। নবাব, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন| 

আসফ। ক্কি সংবাদ, রায় সাহেব? 

ব্যাস। হুজুর, ছু'বৎসপ্ধ খাজন! পাঠাতে পারিনি । ছুতিক্ষ, 
অজন্মা--এই সবই তার প্রধান কারণ ছিল; কিন্তু এবারের অবস্থা 

আরও খারাপ ! গত সনের দুভিক্ষের জের এখনও মেটেনি, তার 

উপর বেরার, বেরুচ, রোহিলখণ্ড, এই সমস্ত প্রদেশের প্রজার! বিদ্রোহী 
হয়ে খাজন। দেওয়! একেবারে বন্ধ ক'রেছে। , 

| সকল প্রজ! বিদ্রোহী হয়েছে, এর অর্থ কি? সকল 
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প্রজা কিছু একদিনে বিদ্রোহী হয়নি । সকলের বিদ্রোহী, হবার সময় 

দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়; এতদিন কি রায় সাহেব নিদ্রিত ছিলেন, না 

তীর্থে গিয়েছিলেন? 
ব্যাস। তীর্থে যাবার আর অবসর হ'ল কৈ হুহ্ছুর? কুতুহার 

রাজ্যের ইজার! নেওয়া থেকে এ পর্য্যন্ত 'একটা ন। একটা বিপদ তো 

চলেইছে। 
আসফ। টাকা পাঠাতে হলেই তোম|দের যত বিপদ । প্রজার৷ 

যে বিদ্রোহী হচ্ছে, এ সংবাদ এতদিন দাঁওনি কেন? 

ব্যাস। আজ্ঞে হুর, আমি ঘুণাক্ষরেও এ বিদ্বোহের সংবাদ পূর্বে 

পাইনি। নান! অনুসন্ধানে সম্প্রতি সংবাদ পেয়েছি, ফয়জুন্পা নাকি এখান 
থেকে ফিরে গিয়ে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে । দেশের সমস্ত গরীব 
চাবী, কুলী, মনজুর, সব তার পক্ষে। তাকে ধরবার বিশেষ চেষ্টা ক'রছি, 
কিন্ত এখনও পর্য্যন্ত কৃতকার্য হ'তে পারিনি । আমি এ পর্য্যন্ত রটিয়েছি, 
যে প্রকৃত ফয়জুল! বলে পরিচয় দিচ্ছে সেজাল) যে তাকে ধরতে 

পারবে, সে পাচ লক্ষ টাক! পুরক্ষার পাবে । কিন্তু তাতেও কোন 
ফল হয়নি, প্রজারা তাকে লুকিয়ে রেখেছে । কুতুহারের রোহিলা 
'আফগানর। হাফেজের নাম গুনলে কেদে উঠে। তারা বলে, জাল হক 

আসলই হক, যে ফয়ঙ্জুল| ফিরে গেছে সেই তাদের রাজ; আমার শাসন 
তার! মানতে চায় না। 

আঁফ ৷ তাহ'লে এখন তুমি কি চাও? 
ব্যাস। আমার আরজী, হুঙ্ুর খাস পল্টন পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের 

শাস্তি দেন। কঠোর শান ভিন্ন তারা৷ কিছুতেই বন্ততা ম্বীকার 
করবে না। 
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আসফ | বেশ, তুমি আমল।খানায় অপেক্ষা কর; আমার ব্যবস্থা 
পরে শুনবে। 

ব্যাস। হুঙ্ুরদের নেড়ে চেড়েই খাচ্ছি। ্বর্গীয় নবাব বন্ধু বলে 
আমার হাতে হাত দিয়েছিলেন--উঃ১ মনে ক'লে এখনও শরীর রোমাঞ্চ 
হয়ে ওঠে ! কি তার দয়া-কি তার দয়া! আর আপনি তো দয়ার 
অবতার--দম়ার অবতার ! লোকে বলে *্যদি ন। দেয় মৌলা, তো 

দেয় নবাব অ|সফউদ্দৌল! 1” দিল্লীর জগদীশ্বরও এ উপাধি পাননি 
দেখবেন, আমায় পায়ে রাখবেন। সেলাম হুজুর ! সেলাম মস্তি মহাশয় ! 

[ প্রস্থান। 
আসফ। বিপদের উপর বিপদ! এরও কারণআমার ম|। 

শুনেছি তিনিই তো ফয়ছজুল্নাকে মুক্তি দেন। এবিদ্রোহ দমম করা 
নিতান্ত প্রয়োজন । 'আপনি যান, আর বিলম্ব করবেন না; অর্থ চাই ! 

মাতা পুত্রের বিরোধ-_-আপনাদের দ্বারাই কার্য সিদ্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়-_ 
আমার না যাওয়াই মঙ্গল। 

[ প্রন্থান। 

মূর্ভীজা। শুনেছি অযোধ্যার বেগমের অনেক টাকা । তোমার 
না যাওয়াই মঙ্গল_ অন্ততঃ আমার পক্ষে । যদি অর্ধেক টাকাটাও পথে 

সরাতে পারি--দেখি খোদ! কি করেন ! 

[ প্রস্থান । 



ভুভীক্স দুষ্শ্য 

ফয়জাবাদ--খোর্দমহল। 

সুজাউদ্দৌলার বেগমগণ ও খোজা নায়েব । 

১ম। আর আমরা কোন কথা শুনব ' না। ইজ্জৎ? কিসের 
ইজ্জৎ? ছু'দিন হ+য়ে গেল, আজকের দিনটাও তো যায়। হয় আমাদের 
খেতে দাও, না হয় ফটক খোল, আমর! বাজার লুটঝ; সহরে আগুন 
ধরাব! | 

খোজা। মা সব, একটু স্থির হও) নবাবের বেগম তোমরা, 
এতে নবাবের অপমান। নবাঁৰ আসফউদ্দৌলা৷ তোমাদের সীরাকী 
বন্ধ করেছেন, কিন্তু আমি তাঁর কাছে আবার আরজী পাঠিয়েছি । যে 
টাকা বরাদ্দ ছিল তার অর্ধেক ক'রে পেলেও আমি তোমাদের 

খোরপোষের ব্যবস্থা করতে পারব এই জানিয়েছি, দেৰি কি উত্তর 

আসে। 

২য়। পেট ইজ্জৎ বোঝেনা, ছেলেগুলো সব না খেয়ে ধু'কৃছে, যা: 

ছিল গহনা পত্র, কাপড় আসবাব, সব বেচে এই একমাস চ'ল্ল। একটা 

চিলিমচে নেই, পানের ডিবে নেই, যে বেচে এক মুটে। চাল পাই । আর 
নবাবের ইজ্জৎ নয়, চল--চল- সব বাজার লুট করি। | 

খোঁজা । কি বিপদেই পড়লেম ! পাঁচশো বেগম--তাদের ছেলে 

মেয়ে সত্যইতো, না খেয়ে আর কর্দিন বাঁচতে পারে! কি করি? 

কি.করি? | 

সকলে। যে আটকাঁবে তাঁকে খুন ক'রব! ভাঙ্গ ভাঙ্গ, ফটক 
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ভাঙ্গ! থেতে দিতে পারেনা; আবার বলে ইজ্জৎ! আমাদের আবার 

ইজ্জৎ কি? আমরা তো বেগম নই, বাদী-_নবাবের আসবাব ! নবাব 

ম'রে গেছে, আমাদের আর ইঞ্জৎই বাকি? 
(জনৈক বালকের প্রবেশ) 

বালক । মাতৃই আয়, এ দেখনা, রাস্ত/র ধারে দোকানে ক্ত 
খাবার, তবে খাবার নেই খাবার নেই__ধলিস কেন? জমাদ।র! এ 
তো কত খাবার রয়েছে, এনে দাওনা আমরা খাই, ক্ষিদেয় যে মরে 

গেলুম ! | 

২য়। রাস্তা দিয়ে যে সবে তাকে খুন ক'রব-মার- যার--পাথর 
ছড়ে মার। ওরা খেয়ে হাসফাস ক'রতে করতে যাবে, আর আমর! 
গুকিয়ে মরব? মার- মাঁর--ধুু মেরে ফেন্_মেরে ফেল! 

৩য় ॥ এই বকশীটাকে আগে মার্। নায়েব হয়েছে? থেতে 

দিতে পারে না নায়েব হ"য়েছে ! 

থোজা। মাস্ব! আমায় মার, কাট--এ আর দেখতে পারিনি, 

কিন্ত তাতেও তে তোমাদের পেট ভরবে না। 

(নেপথ্যে )। এই, খোর্দমহলের ছাদ থেকে সব পাথর ছু'ড়ছে, 

রাহী সব খবরদার ! 

(নেপথ্যে )। দেকান চি সব বন্ধ কর দৌকান পাট সব বন্ধ 

কর। 

(নেপথ্যে)। এই, বড় বেগমের তাঞ্জাম যাচ্ছে, হঠ যাও-_সব হঠ যাও । 
খোঁজা । একি ! বড় বেগম সাহেবার তাগ্রাম? যাই--যাই, ফটক 

খুলে দ্িইগে ৷ মা সব, একটু স্থির হও, একটু স্থির হও। আমি 

আসছি । [ প্রন্থান। 
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১ম। না না» যেতে দিসনি, যেতে দিসনি, পালাবে-_মার, মার্। 
২য়। এ ফটক খুলেছে, চল চল, বেরিয়ে পড়ি, বেরিয়ে পড়ি ! 

বউ বেগমের প্রবেশ। 

বউ। একি! সর্বনাশ! এদের এমন অবস্থা হয়েছে, এ 
কথা তো আমায় কেউ জানায়নি! আর আমাকে কেই বা গ্রাহ 
করে, কেই বা! জানাবে ?--বহিন সব, স্থির হও। ভুলে যেওনা যে 

তোমরা নবাবের মহিধী। নবাব আদর ক'রে, যত্ব ক'রে, তোমাদের 

এখানে স্থান দ্রিয়েছিলেন ; তোমাদের আবরু খুইয়ে, সেই নবাবের ইজ্জৎ 
নষ্ট কোরে। ন1। 

১ম। আমর! ক্ষিদেয় মরি, ছুদিন. হয়ে গেল, কেউ আমাদের 
খেতে দেয়নি । এক মাস থেকে এই রকম চলছে, কোন দিন দে, 

কোন দিন দেয় না।-_আমরা বাজার লুটব-_বাজার লুটব! 
বউ। উঃ! কি সর্বনাশ! নবাব! নবাব! উপর থেকে চেয়ে 

দেখ, তোমার ক্রীড়া-সঙ্গিনী তোমার আদরিণী শত শত রমণী, ফুলের 
আঘাতে যারা মুচ্ছা। যেত, তাদের কি ছূর্দশা! বহিন সব! আপন 
আপন মহলে যাও) স্থির হও, আজ থেকে আমি তোমাদের ভরণ- 

পৌঁধণের ভার নিলেম। আজ থেকে, আমার য়া কিছু অর্থ সম্পত্তি, 

সে সমস্ত তোমার্দের আর তোমাদের মত হতভাঁগিনী যারা -তাদের জন্য 
আমি দান কল্লেম। ক্ষুধার জালায় আর যেন তোমাদের কাতর হ'তে 

না হয়, ইজ্জৎ বিসর্জন দিতে না৷ হয়, স্ত্রীলোকের লঙ্জ। সম্ভ্ষষ ভাসিয়ে 
দিতে না হয়! বকশী! এ্রথনি আমার মহলে যাও, আমি চিঠি 

দিচ্ছি; বাজারের সমস্ত দোকানদারদের বলগে, খোঁ্দমহলের জন্ত যা কিছু 
১৪৮ 
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প্রয়োজন, সবাই যেন বিনা আপত্তিতে এখনি সরবরাহ করে, যত মুল্য 
হয় আমি তা পরিশোধ ক'রব। - 

২য়। খোঁদ। তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। তুমি আমাদের বীচালে, 
তুমি আমাদের বাঁচালে, আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা কলে 

সকলে। জয় বড় বেগমের জয় ! 

রক্তীক্ত দেহে একটা শিশুর প্রবেশ । 

শিশু। মা» মা! কোথায় মা? মাথায় বড্ড লেগেছে, রক্ত পড়ছে, 

আমি চোখে আর দেখতে পাচ্ছিনি। 

৩য়। বাপ! বাপ! একি! কে এমন দশা কলে? 

বউ।. (শিশুকে কোলে লইয়া) তাইত! কি সর্বনাশ! কি 

ক'রে লাগল? জল নিয়ে এস--অল-_ জল! আমি মাথ|ট। বেঁধে 

দিচ্ছি-_একটু জল! (নিজের ওড়ন! ছি'ড়িয়া বাধিয়। দিলেন ) 
*য়। এই জল এনেছি-_জল এনেছি ! 
শিশু । উঃ! বড্ড জাল! কচ্ছে! 

বউ । কি ক'রে লাগল? 

শিশু । একটা খোঁজা পাহারা ইট মেরে আমার মাথাটা ভেঙ্গে 
দিয়েছে । আমি ফটক খুলে রাস্তায় যাচ্ছিলুম, সে মারলে । 

বউ। বকশী! দেখ, কোন্ নৃশংস পণ্ড এই ছধের . বালককে 
মেরেছে । সে জানেনা যে কার গায়ে হাত তুলেছে? এ কে? 

এ নবাব স্ুজাউদ্দৌলারই পুত্র। দেখ সে কে-_-সে কঠোর শান্তির 
যোগ্য । নাও বছিন, তোমার ছেলেকে কোলে নাও, চল, একে শুইয়ে 

রেখে আসি । বকশী, যাও, হাকিমকে সংবাদ দাও, এই বালকের চিকিৎসা 
ক'রতে হবে। | [ সকলের প্রস্থান ॥ 

৯৪০৯, 
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নেরিলি--দেওয়ানের বাটা। 

[ দেওয়ান নিদ্রিত। ] 

গুজারীর প্রবেশ । 

গুজারী। ওগে। ওঠ, ওঠ, ঘুমুচ্ছ কি? বাঁড়ীতে ডাকাত পড়েছে । 

ব্যাস। ডাকাত পড়েছে কি? সেপাই শান্থীর মব কোথায় ? 

মালখানার চাবী? | | 
গুজারী। প্র মালথ|নাঁর চাঁবী চাবী ক'রেইতে। কপাল পুড়ল! এ 

হন্না শুনতে পাচ্ছনা? এ বন্দুকের আওয়াজ? 
ব্যাস। নানা__সহরের বুকে_ধরতে গেলে আমিই তো এখন 
1, আমার বাড়ীতে কি ভাকাত পড়তে পারে? বোধ হয় সরকারী 

নিপাই এল, তারই আওয়াজ। শালার! সব বিদ্রোহী হয়েছে, এইবার 

সব মজা বুঝবে! সরকারী দিপাই, সব কচাকচ_কচাঁকচ.! 
গুজারী। তুমি আফিং খেয়ে ঝিমৌও, আর কচাকচ কর। থে 

বন্দুকের আওয়াজ, পিলে চম্কে যায় । ওঠ, দেখ, কি হ'ল? 

ব্যাস। . হবে আর কি! সরকারী সিপাই--সব কচাঁকচ, কচাকচ,। 

(নেপথ্যে) পাহারাদ।র সব হু সিয়ার ! ডাকু আয়া--ডাকু আয়া! 

ব্যাম। এ! সত্যি ডাকাত নাকি? 

গুজারী। সত্যি মিথ্যে এইবার বোঝ) আমি তো লিড়ি বেয়ে 

ইদারায় নেবে প্রাণট! বীচাই, তুমি মালখানার চাবী,সামলাও । 

[ প্রস্থান। 

: ৫০ 
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ব্যাস। গিত্রি! গিনি! ও গিনি !_আর গিনী ! আমি ম'রব$ আর 

তুমি ইদীরায় গিয়ে প্রাণ বীচাবে? এই না বলতে আমি মলে তুমি 

সহমরণে যাবে? 

( নেপথ্যে গুজারী )। সে তুমি ম'লে? জ্যান্তেতো নয়__আগে মর, 
তার পর দেখা যাবে? 

ব্যাস। উঃ! একেই বলে কলিকাল ! দাড়াও, এ যাত্র। রক্ষে পাই, 
তাঁর পর গিন্নী টিন্নী আর মানব না--সব কচাকচ, কচাঁকচ,। 

( নেপথো ) আলা! আল্লাহো! কোন্ ঘরে? কোন্ ঘরে? 

ব্যাস। সত্যিই তো ডাকাত! নেপাইরা সব কোথায়! এই 

জমাদার_ সহর কোতোয়াল ! 

জমাদারের ওুবেশ। 
জমা। হুজুর ! 

ব্যান। একি! ভোমর! থাকতে বাড়ীতে ডাকাঁত পড়ল? কি 

এ সব? | 

জম।। আজ্ঞে হুচ্ছুর পড়েনি, হ'য়েছে। 
ব্যাস। তার মানে কি? কি বলছ? 

জমা । হুজুর! বন্দুক উপ্টে ধরতে শিখিয়েছে । যারা লড়াই 

করতে আসবে তাদের দিকে নয়, যার! হুকুম দেবে, তার্দের দিকে 

ফিরিয়ে ধরতে । সহরের সব সেপাই পাহারা নবাবজাদ। ফম়জুল্লার 
দিকে হয়েছে । তোমরা বলছ সে জাণ, আমর! চিনেছি সেই আসল-_ 

তোমরা জাল । ৃ | | 

ব্যাস। ওঃ বুঝতে পেরেছি, সব বিদ্রোহী, সব বিদ্রোহী! দ্লাড়াও, 
সরকারী ফৌজ আসছে, এইঝ/র সব যাবে, সব যাবে। 

১৫১ 
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ফয়জুল্লা! ও সিপাহীগণের প্রবেশ । 
ফয়। বেইমান্ দেওয়ান! এতদিন পরে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার 

ফলভোগ কর! 

ব্যাস। মেরোনা বাবা, মেরোনা, দোহাই বাবা! আমার বড় ভয়, 
ম'রতে পারব না, মরতে পারব না। 

জমা । চিনতে পাচ্ছেন হুজুর, এই আমাদের আসল নবাব। 
ব্যাস। হা! বাবা, এই আসল বাব|, আঁর সব নকল বাবা! দোহাই 

বাবা, আমায় মেরন! বাবা ! 

ফয়। কোথায় মালখানার চাবী ? 

বাঁস। সব দিচ্ছি বাবা। চাঁবী, কাগজ, দপ্তর, সব ঠিক আছে-_ 

একটুও তছরুপাঁত হয়নি । হুকুমের চাঁকর বাঁবা। স্বজাউদ্দৌলা হুকুম 
ক,রেছিল তাকে দিয়েছিলেম, আবার তুমি হুকুষ ক'রছ তোমায় দিচ্ছি। 
নোকরীর এই ঝকমারি ! কিন্তু দোহাই বাব, আমায় মেরন! বাবা । 

ফয়। কাপুরুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে নিয়ে এস। কাউকে হত 

করোনা । : [প্রস্থান । 

জনৈক সিপাই। (ব্যাসরায়কে শৃ্খলে বীধিয়া লাথি মারিতে 

মারিতে ) চল্ জুতোঝোর ! 
ব্যাস। লাথি মার, কিন্তু দেখে! বাঁবা--পৈতেয় পা লাগবে, পৈতেয় 

প। লাগবে। 

[ সকলের প্রস্থান ॥ 
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ংসাবশেষ গ্রাম । 

একপ্রান্তে শিবির-_ অন্ত প্রান্তে নরমুণ্যস্তত্ত। 
আসফ ও হায়দার। 

মাসফ। বিপদের উপর বিপদ! সাদাত আলি মূর্ভতাজাকে হতা। 

ক'রে পালিয়েছে । এদিকে বেরার, বেরুচ, বেরিলি _সর্ধত্রই বিদোহ। 
এরর সমস্তেরর কারণ--আমার না। তিনি ফয়জুল্লাকে মুক্ত ক'রে 

দেন, তার ফলে ফয়জুল্লা এ প্রদেশে বিদ্রোহের ্ঙ্ি ক'রেছে। সাদাত 
মালিকেও কঠোর শাস্তি দিতে পারিনি, শুদ্ধ মার জন্য । 

ভায়। এ দেশের বিদ্রোহীদের চরণ শান্তি হয়েছে। মূর্খ প্রজার 

দেওয়নকে হত্যা ক'রে মনে করেছিল, ফয়জুল্লকে বেরিলির সিংহাসনে 

বসাবে । হতভাগ্যেরা এই নরমূণ্ডের স্তন্ত দেখে বুঝুক বিদ্রোহীরর 
পরিণাম কি? 

আসফ। বাদশাহী ফৌজের সাহাধা না পেলে আমরা এত শীঘ্র এ 
বিদ্রোহ দমন করতে পারতেন না । কিন্তু তবু এ দৃম্ত অতি ভয়ানক ! 

হ]র। বেরার, বেরুচে একজন৪ জোয়ান পুরুষ নাই। শুধু 
57৩ কামানের মুখে সব পঙ্গপালের মত মল! তবে, বেরানের 

স্বী-লাকেরা শুনছি, তাঁদের স্বামী পুত্র ভাই যারা যুদ্ধে বন্দা হয়েছে-_ 
ভাঁদের উদ্ধারের জন্য এবার লড়াই করবে । 

আাসফ। এইটাই বাকী আছে__জেনানা ফৌজ ! 
চাঁর। গ্রাম সব অবরোধ করাই আছে) হাট বাজার: দোকান সব 

বন্দ। নাখেয়ে আর কতদ্দিন জেদ বজায় রাখবে? পেটের জালায় 

১৫৩ 
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ফয়ছুল্লীকে আপনারাই ধরিয়ে দেবে, তার উপর পুরফ্কারের লোভ তো! 
আছেই । 

ফয়জুল্লার প্রবেশ । 

ফয়। ধরিয়ে দেবার মত বিশ্বাসঘাতক কেউ নেই নবাব! যার। 

জলের মত দেহের রক্ত দিয়ে, আমান সাহায্য ক'রেছে, তারা পুরক্ষারের 

লোভে আমায় ধরিয়ে দেবে না। আমি নিজেই ধরা দিতে এসেছি-_- 

'আমায় বন্দী কর__হত্যা কর, তে।মাঁর ধ্বংসনীতির যবনিক। এইখানেই 

পড়ঃক__এ পৈশাচিক দৃশা আর দেখতে পারিনি ! 
হাঁয়। সত্যই তে ফয়জুল! নবাব, হুকুম? 

আসফ। বিদ্রোহীকে বন্দী কর-__-তার পর, বিচার ও শাস্তি। 

হাঁয়। প্রহরি! 

প্রহরীর প্রবেশ। 

একে বন্দী কর। 

প্রহরী ॥। যো হুকুম। 

আসফ। ফয়ভুলী, তোমার কীত্ি দেখছ ? মূর্খ নিরীহ প্রজা, তাদের 

বিদ্রোহী করেছিলে তুমি! এ নরমুণ্ডের স্তম্ত তোমার কার্য্যের 
পরিণাম ! মৃত্যুর পূর্বেব ভাল ক'রে দেখে যাও--জীবনের পরপারে ও 
যেন এসম্বতি তোমার সঙ্গে থাকে! হায়দার বেগ ছু'জন সেপাইকে 

ডাঁক-_ছু'জন একসঙ্গে গুলি করুক ! 

ফয়। আমিও এই চেয়েছিলেম নবাব! জিব্নৎ মনে ক'রে নারী 
হত্য। ক'রেছিলেম; তার ভাই--তার বাপ, আমারই জন্ত তোমার 

গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে । আমাকেও হত্যা কর- আমি তাদের 

কাছে যাই। 
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জনৈক কন্মচারীর প্রবেশ । 
কম্ম। ভাজার হাজার স্ত্রীলোক তীাবুর বাইরে জমায়েত হয়েছে। 
আসফ। জ্ীলোক? তারাকি বলে? 

কর্মা। তাঁদের আরজী, ফয়ঙুলাকে আর তাদের আত্মীয় বন্দীদের 
হয়-_-নবাব মুক্তি দিন, ন! হয় স্ত্রাীলোকদের হত্যা করুন। তাদের সঙ্গে 
হাতীতে একজন আছেন, তারা বলে তিনি তাদের রাণা। 

আস্ক। ক্ত্রীলোকদের আবেদন পরে শুনব। টেনিকদর, আগে 

কয়ছুলাকে গুলি কর। 

[ ছই জন সৈনিক ফরজুল্লাকে লক্ষ্য করিয়। বন্দুক উঠাইল ; 

শ্বেত বুরখায় আপাদ মস্তক ম্ডিত জনৈক জ্তীলোক 

বন্দুকের সম্মুখে দ্াড়াইয়া বলিল__ ] 
'আমাকে হত্য। না কারে কারও সাধ্য নাই থে করজুল্লাকে গুলি 

করে ! 

আসফ । কে এরমণী! 

বউ । আলসফ, চিনতে পাচ্ছ? 

'আসফ। একে! মা? তুমি এখানে ? 

বউ। মা বলে সম্বোধন করতে এখনও পাচ্ছ ? &অথ5 তোমারই 

আদেশে তোমারই মন্ত্রী মুর্ত।জ। খ। আমার 'পুত্রতুল্য খোঁজ। দোরাব আলির 
প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ক'রে, আম।র প্রাস।দ লু্ঠন করে, আমাকে 

হতসর্ধবন্ব। ভিখারিণী করেছে । যে বর্ষে তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে 

আমি স্বর্গজ্খ উপভোগ ক'রেছি-_-ে বক্ষে তোমাকে ঘুম পাড়িয়েছি__ 

যে বক্ষের রসে তোমার জীবন__-জননীর সেই বক্ষে_-পুত্র তুমি--কি 
আঘাত দিয়েছ তাকি বুঝতে পাচ্ছ? 
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আসফ | কিন্তু মা, আমি তোমূর্ভাজী খাকে বলিনি, যে তোমার 

সত্যের প্রতি অত্যাচার ক'রে তোমার প্রাসাদ লুগ্ঠন করতে! আম 

তাকে আদেশ দিয়েছিলেম, মোল্লাদের আদেশ পত্র তোমায় দেখিয়ে 

[তামার ধনাগার গ্তায়তঃ অধিকার করবার জন্য । তা হলে দেখছি 

সাদীত আলি মূর্ভাজাকে হত্যা ক'রে তার প্রতি উপযুক্ত শান্তিই 
দিয়েছে। 

বউ। সাদাত আলি আমার গর্ভের সন্তান ন| হয়েও পুজ্রের কার্ধ্য 

করেছে, আর তুমি আমার পুত্র হয়েও আমার মর্যাদা রাখনি। কিন্তু 

তাতেও আমার আক্ষেপ ছিল না; তারপর, সহজতর সহজ রমণীর 

কাতর আবেদন যখন আমার কাঁণে পৌছল, যখন শুনলেম তোমার 

অত্যাচারে তারা স্বামীহারা, পুন্রহারা, সহোদরহারা, তোমার নৃশংস 

কর্মচারীর উৎপীড়নে তাদের ক্ষুধার অন্ন নাই, তৃষ্র জল নাই, 

লঙ্জানিবারণের বস্ব নাই, মাথার উপর আচ্ছাদন নাই__তখন আর 

স্থির থাকতে পাঞ্পেম না এখানে ছুটে এলেম । ছুটে এলেম- পুত্র 

তোমার কাঁছে ভিক্ষা চাইতে । আসফ ! ভিখারিণী আঘি, আমায় 

ভিক্ষা দাও । 

আঁসফ। বলমা,»কি চাও? 

বউ। এই ফয়জুল্লার প্রাণ আর তোমার কারাগারে যাঁদের বন্দী 
ক'রে রেখেছ, তাদের মুক্তি । 

আসক । কিন্তু মা, এরা যে বিদ্বোী । 

বউ। বিদোহী এরা নয়--বিঙ্োহী তুমি । 
আসফ। আমি বিদোহী? 
বউ। হা, তুমি বিদ্রোহী । 
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'আসঞচ । বারা আমার দেওরাঁনকে হত্যা করেছে, আমার বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে, তাদের শাসন ক'রবন। ? 

বউ। এ শত শত দন্ধ কুটীর--& শবাকীর্ণ প্রান্তর-_-আর, 

ই তোমার শিবিরের বাহিরে--সহআ সহতআ্র অনাথিনী নাবী-_ 
এদের দিকে চেয়ে-__উপরে ঈশ্বর নন্মুখে আমি, তোমার জননী-_নিজের 

বুকে হাত দিয়ে ব্ল দেখি, এই রকম ক'রে কি শাসন করতে হয় 
এই হিন্দস্থানের এক প্রসিদ্ধ জনপদের নবাবী করছ তুমি--পারশ্ত 
দশ্যুর নাদির শর আদশে ? যে দেশের রাজ! প্রজারগ্রনের জন্য ত্ত্রীকে 

বিসজ্জন দিয়েছিলেন, সত্য পালনের জন্ত ছায়ার স্তায় অনুগামী ভাইকে 

বঙ্ভন করেছিলেন; যে দেশের রাজকুমার পিতৃসত্য পালনের জন্য 

ধুলিমুষ্টির হ্যায় সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে চিরকুমার ব্রত ধারণ করে 
ছিলেন, যে দেশের মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য স্বহন্তে পুত্রের প্রাণ 

বলি দিয়েছিলেন__সেই দেশের প্রজাকে শাসন করবে পশুর মত? 
আসফ ।! আসফ ! তোমার শাসন-দণ্ড সংযত কর। 

হায়। (স্বগতঃ) কি সব্ধনাশ ! ছূর্বলচিত্ত নবাব যদি তার মার কথা 

শুনে নরম হয়! (প্রকাশ্যে) মা! আপনি অস্থ্য্যম্পশ্যা দেবী ; আপনি 
উত্তেজনা বশে বেগমের আবরু নষ্ট করবেন না। 

আসক। সত্যই মা তুমি রাজধানীতে তোমার প্রাসাদে ফিরে যাঁও ) 
কতকগুলো গরীব চাঁষাদের জন্ত তোমার ইজ্জৎ নই কোরোনা। 

আমি শুনেছি, ফয়ঙ্ুল্লাকে একবার তুমি মুক্তি দিয়েছিলে । এবার সে 

বিদ্রোহী হ'লেও, তোমার সম্মানের জন্য আমি তাকে মুক্তি দিচ্ছি) 

কিন্তু মুক্তি দিচ্ছি এই সর্ডে, যে তিনদিনের মধ্যে যেন দে আমার 
রাজ্য হ'তে নির্বাসিত হয়। 
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বউ । বেশ তাই হক। তোমার পিতৃরাজ্য হ'তে ফয়জুল নির্বাসিত 
হ”ক + কিন্তু আমার পিতার নিকট হণতে প্রাপ্ত একটু সামান্ত জায়গীর 
আছে-_রামপুর-_-আমি ফয়ঙ্ঞুল্লাকে সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত করব । তাতে 

তো সোমার কোঁন আপত্তি নাই? 
আসফ। কোন আপত্তি নাই, যদ্দি ফয়ভুন্না মিব্রভীবে সেখানে 

থাকবে এই সন্ধষিতে আবদ্ধ হয়। 
কয | এ আমার মুক্তি না মৃত্যু! কিন্তু যাই হোক, সে বিবেচনার 

সময় নেই । মা, তুমি ছু'বার আমার জীবন ভিক্ষা দিলে, কি বলে 

তোমার কাছে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ ক'রব? তুমি শুধু আসফের মা নও, 
আমারও মা) সেই অধিকারে আমি অনিচ্ছাসত্বেও কেবল তোমার 

জন্য এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে যতদ্দিন বাঁচব আসফউদ্দৌল্লার 
সঙ্গে মিত্র ভাবেই ব্যবহার ক্রব। 

বউ । আর তোমার কারাগারে যারা বন্দী আছে? 
হায় । ভদ্রলোক কেউ নাই, কতকগুলো! চাষা আছে । 

বউ। চাষা বলে তাদের অবজ্ঞ কোরোনা হায়দার। তারাই 
রাজ্যের প্রাণ !--আসফ ! যদি তোমার রাজত্বকে সুদৃঢ় করতে চাঁও, 
তাহ'লে এ নিরক্ষর গরীব চাষার্দের পাঁলন ক'রে তাদের মনুষ্যত্বকে 

জাগরিতঃকর । ধরিত্রী যে আজ শন্তময়ী, পুষ্পময়ী, প্রাণময়ী_সে & গরীব 
চাষাদেরই কল্যাণে । তাদের ঘ্বণা কোরোনা--তাদের বুক দিয়ে রক্ষা 

কর, পাঁলন কর। সহানুভূতির অমৃতসিঞ্চনে তাদের আপনার কর। 
আসফ। হায়দার! বন্দীদের মুক্ত ক'রে দাও । চল মা, মাতাপুত্রে 

একসঙ্গে গৃহে ফিরি। আঁমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, কেন তুমি আমার 
পরিবর্তে সাদাত আলিকে সিংহাঁসন দিতে চেয়েছিলে। 
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বউ। বৎস! যদি তা বুঝে থাক, তাহ'লে আমার ব্রত আজ 
কতক সার্থক! কিন্তু আসফ আর আমি গৃহে ফিরব না। তুমি আমার 
অর্থ লুগ্ঠন ক'রে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছ, আমি মক্কায় যাবার ' 
জন্য প্রস্থত হ'য়ে বেরিরেছি। কিন্তু এবনও আমার একটা কার্য্য বাকি 

আছে । তোমার পিতার কতকার্যের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নি। 

আমি যে অশান্তিতে বাস করি আসফ, এ সংসারে কেউ তা জানে ন!। 

দোরাবআলির প্রবেশ । 

দোরাব। মা! যেকাধ্যের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন, দাস 

তাতে কৃতকাধা হয়েছে । 

বউ। কৃঠকার্ধ্য হয়েছ? তুমি দীর্ঘজীবী হও। আসফ, আর 
আমার গতিরোধ কোরে। না। দেবি যদি খোদার আশীর্বাদে হারাণো 

শ।ভ্তিকে আবার ফিরে পাই। 

ফয়। কিন্তু মা, আমি তোমার অনুগামী হব। 

বউ । আসফ ! সর্বাস্ততকরণে আশীর্বাদ করছি যেন এর পরে 

লোকে তোমায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে তোমার গুণ কীর্তন করে। 

আঁসফ | ত| হ'লে আজ আমি কি সত্যই থ| হারালেম ? 

বউ। মা হারালে না-_আজ হারাণো মাকে ফিরে পেলে ! 
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বাহার ও আজিমন। 

বাহার। ভাই, তুমি একা এখানে একটু খেলা কর, আমি একাই 

ভিক্ষা! ক'রে নিয়ে আসি, রোদ,রে তোমার বড় কষ্ট হবে। 

আজি। রোজ তো ছুজনে যাই, গান ক'রে কণরে ভিক্ষে করি, 

জজ তুমি একা যাবে কেন? 

বাহার । বাদশার চর চারিদিকে ঘুরছে, আর ছু'জনে যাব নাঃ 

যদি, সন্দেহ ক'রে ধরে, আমাকেই একা ধরবে-তুদি তে৷ তবু বাবার 

কাছে মার কাছে থাকতে পারবে । 

আজি। হী দীদা, গফুর ভাই আর এখন আমে না কেন? 

বাহার। আসে) এক একদিন অনেক রাত্রে লুকিয়ে আসে। 

আমরা যে এখানে আছি যদি কেউ জানতে পারে, সেই ভয়ে গ্রাম থেকে 

'আসতে সে সাহস করে না। 

আজি । আগে তে। গফুর দাদা খেতে দিত, আমাদের ভিক্ষে করতে 

হত না, এখন গফুর দাদা খেতে দেয় না কেন? 

বাহার । গফুর দাদা কোথায় পাবে? সে যে আমাদের চেয়ে 

গরীব। 
আজি । দূর, আমাদের চেরে গরীৰ আর কোথাও কি আছে? 

জঙ্গলে থাকি, পাহাঁড়ের ভিতরে লুকিয়ে, ভিক্ষে ক'রে খাই। হা দাদা, 

পাহাড়ের ভেতরে অমন ঘর কোথেকে হ'ল? 
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বাহার । বোঁধ হয় পুর্বে কোন ফকার ওখানে তপক্তা করতেন, এ 

তারই গুহ] । 

আভি। ঠিক যেন আমাদের জন্তেই টরী ক'রে রেখেছিল) নঃ 

থ/কলে কোথায় লুকিয়ে থাকতুম ? 

বাহার । খোদ। একট। না একটা উপায় ক'রে দেন। 

আজি । আর এক সুবিধে, বড্ড জর্গল ব'লে এদিকে কেউ আসে 

না, নইলে এদ্দিন আমদের ধ'রে কেলত । হই। দাদ, আমদের ধরবে 

কেন, আমরা কার কি করেছি? 

বাহার । ভাই, এই নবাবার পরিণাম! বড গাছ যখন পড়ে, 

এমনি করেই পড়ে । আকাশে মাথা ঠেকত, এত উচু-তারপর 
শেয়াল কুকুরে মাড়িয়ে যায়! 

আজি । আমর কদ্দিনে বড় হব? মা ববার এ কষ্টতে। আর 

দেখতে পারিনি দাদ! 

বাহার। বাব একটু ভাঁল হ*লেই আমরা নেপালে যাব, সেখানে 

আর লুকিয়ে থাকতে হবে না। সেখান সেপাই ভব, যুদ্ধ করতে শিখব 3 
তারপর খুব বড় বীর হয়ে ছুই ভাইয়ে বাঙগল।র কিরে এসে, 'আমাঁদের যার৷ 

এই দশা ক'রেছে, তাদের শিক্ষ। দেব__চঠিরদিন কখনও সমান যায় না। 

আজি । কতদিনে বড় হব? খোদ। দ্ুদিনে বড় ক'রে দেন না ? 

বাহার। বেল! হয়ে যাচ্ছে, তুমি একটু লুকিয়ে থেকো» কি জানি 

বর্দি কেউ হঠাৎ এসে পড়ে! আমি সন্দ্যের আগেই ফিরে আব । 

ভিক্ষেয় না বেরুলে৮_ঘরে তো কিছু নেই, সবাইকে আজ উপোস 

করতে হবে। কাল একজন ছু'খাঁন! পোড়া কুটী দিয়েছিল, তাই খেয়ে 

সবাইকে কাটাতে হয়েছে । 
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'আজি। তুমি যাও, তোমার কোন ভয় নেই, এদিকে তে কেউ 

আসে না। আর ছু'ভাইয়ে যেফন্দী করেছি, ভাগ্যিস ছ'খ!না বাঘের 

চামড়া ছিল। শীত ভাঙ্গে, আর যে জঙ্গল, বাঘের ভয়ে কেউ এদিকে 

আসে না! তুমি যাও, দেরী কোরোনা, শীগগির ফিরে এস। 

বাহার। তাহ'লে আমি ভাই, ভগবানকে ডেকে ভিক্ষেয় যাই । 

[ উভয়ের গীত ] 
আযয় খোদ] করুণ তোখারি। 

তোমারি চরণ করিয়! স্মরণ 

দুঃখের দিবস গুজারি || 

আগে চলে আলে পিছনে আধার, 

ছনয়নে ঝুরে হাপি অশ্রধাগ ! 

স্বখ দুঃখ মাঝে থেক" মন মাঝে»-- 

ভূল'ন] ভূল'ন1 নাথ অনাথ ভিখারী । 

আজি । তুমিও ভিক্ষের বাও, আমিও রোজ যেমন ক'রে সকলকে 

ভয় দেখাই, তেমনি করি । 

| প্রস্থান । 

বাহার । ভাই আমার ফি সরল--ফি ধীর! নীরবে এই কষ্ট সহ 

করে, একদিনও মুখ ফুটে বলে না৷ যে “আর পারি না!” বাবার মাথা 

খারাপ হয়ে গেছে, তিনি কখনও মাকে মারতে যান, কাটতে যান, 

আবার কখনও বালকের মত কীাদেন। ভাইটি আমার দেখে ফ্যালফ্যাল্ 
ক'রে চেয়ে থাঁকে, কাদে না, বোধ হয় চোখের জল সব শুকিয়ে গেছে । 

যাই, আর দেরী করব না, ক্রমশঃ বেলা হয়ে যাচ্ছে । খোদ! খোদ]! 

ভাইটিকে জামার দেখে ! [ প্রস্থান । 
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অপর দিক হইতে একটা ব্যাত্রশাবকের প্রবেশ । 

একটা পাথর লইয়া খেলা করিতে করিতে যেন কাহার পদশব্দ লক্ষ্য 

করিল; এদিক ওদিক দেখিয়া একটা ঝোপের অন্তরালে লুকাঁইল । 
হঠাঁৎ গুলির শব্ধ হইল। আজিমন মৃত্যুস্ত্রণায় চীৎকাঁর করিয়া উঠিল-_ 
“দাদা! দাদা! আমায় মেরে ফেললে !” 

(জনৈক শীকারীর প্রবেশ ) 

শীকারী। মানুষের মত কে চেঁচালে। একট ভিখারীর ছেলে 

তো চলে গেল দেখলুম । বনে? ভিখিরী ! বাঁঘটাকে কিন্তু ঠিক গুলি 
ক/রেছিলুম । এই ঝোপটার ভেতরে এ ছটফট কচ্ছে__ এখনও আছে-- 

মরেনি | আর গুলি নয়, দিই এই তরওয়ালের চোঁপ বসিয়ে। বাঘটা 
বড় নয়-_- ছাট । অগ্রসর হইল-_ 

আজি । দাদা, ফিরে এলে? 

শীকারী। অ'্া। একি তবে বাঘ নয়? তবে-তবে-__কি কলম? 

( তাড়াতাড়ি আজিমনকে ধরিয়া তুলিল ) 

আজি । দীদা, হাঁপিয়ে যাঁচ্ছি, আমার মুখটা খুলে দাও । 
শীকারী। (উপরের চন্ম খুলিরা দেখিয়া) আযা একি! এযে 

বালক ! 
আজি। কে তুমি? আমার দাদ। নও? তুমি আমায় মালে? 
শীকারী । উঃ! বালক হত্যা কলগুম! যদি ধরা পড়ি, আমাকেও 

তো মরতে হবে! এরতো৷ আর বাচবার কোন আশা নেই, গুলি পাঁজর 

ভেদ করেছে । আমি তে পালাই ! আমার কিন্তু কোন দোষ নেই, 

জাঁমি বাঘ মনে ক'রেই গুলি করেছিলুম ! 

আজি । দাদা, দাদ! ! 
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বাহারের পুনঃপ্রবেশ। 
বাহার। বনে গুপির আগরাজ হ'ল কেন? কোনদিন তো হর 

না! আজিমনের গল শুনলুম না? আজিঘন, ভাই--ভাই ! ছুটে 

পাঁলিয়ে গেল__ও কে ? 

আজি । দাদা, এসেছ? আমি মরি। 

বাভার ॥ (ছুটিয়। গিয়। আজিমনকে কোলে লইয়া) ভাই, ভাই । 
কে এ সর্বনাশ কলে? এই ঘে আমি খোদার উপর তোমার ভার দি 

ভিক্ষে করতে গেলুম, এর মধ্যে এ সর্ধনাশ কে ক'লে? 

আজি । রোজই তো এমনি বাঘ সেজে খেলা করি, লোককে ভর 

দেখাই, আজ একটা শীক।রী ধাঘ মনে ক'রে গুলি করেছে । সে ছুটে 

প|লাল, আমায় আর দেখলে না। ভাগ্যে তুমি এসেছ দাদা-__বুক 

শুকিয়ে গেল--একটু জল-_মন্ধকার দেখছি--আর তোমায় চিনতে 

পাচ্ছিনি- দাদা ! 
বাহার। ভাই, ভাই! আমায় ফেলে চলে গেলে? ছই ভাই 

ভিখিরী হয়েছিলুম--নবাব মীরকাসেমের ছুই ছেলে,_তার একটী বশে 

শীকারীর গুলিতে প্রাণ হারালে--আর আমি এখনও বেঁচে রইলুম কেন 
ভাই? 'ওরে কে আমার ভাইকে গুলি ক'রেছিন্-_-আর--আঁয়, আমায়? 

গুলি কর.---তোর পায়ে পড়ি আমায়ও মেরে ফেল্। ছুই ভাই--এক 

সঙ্গে ভিক্ষে করতুম, এক সঙ্গে মরি। 
আজি । দাদা, মা'র সঙ্গে দেখ হলনা । বাবার সঙ্গে দে৭] 

হলনা! তুমি তাদের বোলোন! আমি মরে আছি, তারা বড় কীাদবে! 

বোলো -আমি হারিয়ে গেছি । বড় তেষ্টা, একটু জল দিতে পাল্লসে না? 

দাদা! দাদা! ( মৃত্যু ) 
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বাহার । আঁজিমন। আজিমন 1! ভাই, ভাই আমার! তোমাৰ 

বনে ভারিরে কোন্ মৃখ নিয়ে মা'র কাছে যাব? ভাই, ভাই! রাত্রে 

মামার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকতিস্-_আর, আমার বুকের "ওপর ঘুমো, 

মাঁটাতে পাড়ে কেন ভাই! আর আর আমার বুকের নিধি ঝুকে আয়! 
[ বক্ষে লইয়া প্রস্থান । 

গু হুম্শ্য | 

পাশ্বন্থ ওহ] । 

গুননেয়ার ও জিরত্উন্লিস। | 

গুল । ছেলে ছু'টো আজ এখন৪ ফিরছে নাকেন? অনেকক্ষণতো 

গেছে ১ এত দেরী তো কোন দিন হয় না! 
ছিহ্বৎ। হামা আর কত দিন এখানে এমনি করে চলবে? আর 

মাসিই বা কতদিন তোমাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকব? এখনতে। বেশ 
সেরেছি, আরতো! আমার অনু নাই, এইবার আমায় ছেড়ে দাও, নিজের 
ভাগার উপর নিভর ক'রে দেখি । 

গুল । এতদিন এখান থেকে তে যেতাম ম|। তোমার সঙ্গে 

গাঠে হঠাৎ দেখা হল, তুমি চলতে গে মৃচ্ছণি গেলে ঃ তারপর তোমার 

ধেমনি জ্বর, তেষনি বিকার- প্রলাপ বকতে; তাতেই তোমার পরিচয় 

পেলেম তুমি কে? তার পর, খোদার ক্ুপায় তুমি একটু একটু 
ক'রে সেরে উঠলে । আমরা ভিখিরী, আবার আমাদের জন্য তুমিও 
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ভিখিরী-_-এমন মিলন খোদার রাজ্যে খুব কমই হয় মা! আমার 

বাহার আজিমন ভিক্ষে ক'রে আন, আমরা খাই । গফুর লুকিয়ে আনে 

-_ কোন দিন চলে, কোন দিন উপবাস করি । গলগ্রহ--বলছিস কি? 

তোদের মন্দগ্রহহ_আমরা। এমনি করে যে কর্দিন যাঁর! ভাবি, 

একদিনও কি এর শেষ হবে ন।। 

জিন্ব্খ। নবাবতে৷ বলেছিলেন আমরা নেপালে যাব, দেখানে আর 

লুকিয়ে থাকতে হবে না, তাই এতদিন গেলে ন। কেন? 

গুল। যাবার তো৷ সবই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু তাতেও তো! অনু 
বাদী হল। হঠাৎ তিনি অন্ুস্থ হ'লেন। বেশ থাকেন, মাঝে মাঝে 

চৈতন্ত হারান । গকুর বলে, এ অবস্থায় যাওয়া নিরাপদ নর | 

জিন্নৎ। গফুরও তে। কদিন আসেনি, সেই নবাবের একখান। 

পুরাণে। শাল নিয়ে গেল, বলে গেল সেইটে বেচে যা কিছু পায় নিযে 

আসবে । সেও তো৷ আজ কিন হ'ল। 

গুল । বোধ হয় এখনও বেচতে পারেনি । তার পর, তাঁর পর 

তাকেও তে লুকিয়ে আসতে হয়, গ্রামের লোক না জানতে পারে ? 
বাদশার হুকুম, যে নবাবকে ধ'রে দেবে, সে লক্ষ টাকা পুরঞ্ষার পাবে 

কাজেই তাকে বুঝে গ্নুঝে আসতে হয়। 

জিন্নৎ। গফুরের মত বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে হয়__এ গফুরকে না 

দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হ'ত না। সে নাথাকলে এতদিন কবে নবাব 
ধরা পড়তেন । 

গুল। যে জগদীশ্বর নবাবকে ভিখিরী করেছেন, সেই জগণদীশ্বরের 

দান .গফুর। ছুঃখ তিনিই দেন--কল্পনার অতীত ছঃখ-_-আবার--সে 

ছঃখ সহ করবার সামর্থ্য তিনিই আগে থেকে দিয়ে রাখেন। আর দেন 
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গফুরের মত অবলম্বন_ কল্পনার অতীত মানুষ--নরের আকারে দেবতা ! 
নইলে এতদিন যে পৃথিবী শ্মশানে পরিণত হস্ত! 

জিন্নৎ। তাঠিক) সহা করবার ক্ষমতা যদি খোদা না দিতেন, 
তাহ'লে এতদিন তোমর| ও বাচতে ন। আর আমরাও বাঁচতেম না-আর 

--নবাবের ছেলেরা ভিক্ষে ক'রে এনে আমাদের বচিয়ে রাখতে পারত 

না। 

গুল। সত্য মা! ছুঃখেরও সীম। নেই, সহেরও সীম। নেই । তাই, 

যে সহ করতে পারে তাঁর কাছে ছঃখের কোন নূল্যই নাই। 

জিন্নৎ। বেলা পড়ে এল, আমি যাই এই বেল। ঝরণা থেকে জল 

এনে রাখি । 

| প্রস্থান। 

গুল। বেল! পড়ে আসছে-_জীবনের বেল! কবে পড় বে? 

( নেপথ্যে মীরকাসেম ) 1--গকুর আলি! গফুর আলি] 

গুল। এই যে নবাব উঠেছেন। আজ ধে আবার সেই ভাব 

দেখছি । খোদা, খোদা! নবাবকে প্রকৃতিস্থ কর। 

মীরকাসেমের প্রবেশ । 

মীর। তুমি কে? গফুর কোথায়? 

গুল। গফুর তো ক'দিন আসেনি । 

মীর। তুমি কে? 
গুল। স্থির হও, বস, কেন অমন কচ্ছ? 

মীর। নবাবী তক্ত ! ঠকিয়ে নেবে? ঠকিপে নেবে? সাধ্য কি! 

মীরজাফর বেইমানি ক'রে স্থবে বাঙ্গাল! বিহার উড়িষ্যার নবাবী পেয়ে- 
ছিল, আমি কাসেম আলি-_তার জামাই-__বেইমানি ক'রে যদি সেই 
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পঃভাসন শিরে থাকি, দোষ কফি? পে তো আমার হ্যাষা 

অধিকার ! বেইম।নের সঙ্গে বেইমানি কণরোছি, ইমানদারের সঙ্ষে নয়! 

হা থেকে কে আমা বঞ্চিত করবে? তুমি? তোমাকে এখনি আমি 

5তা। করব ! 

গুল ॥ তাই কর, আমি নিশ্চিন্ত হই । 

মীর । কাদছ? কাদছ% চেখের জল ফেলে আমায় ভূলাবে মনে 
করেছ ? আর তুলছিনি, তাঁতে আর ভুলছিনি। "আমিও কাঁদতে 

কাদতে বাঙ্গালার সীমান| ত্যাগ করেছিলম্, বিশ্বসঘাতকের দল সে 
চোখের জল দেখে হেসেছিল। তাই--মাজ আমার মুণ্ডের দাম লক্ষ 

মরা! ও চোখের জলে 'আর আমি ভূলছিনি। আমি তো যাব, কিন্ত 
যাবার পুর্বে বেইমানের বংশে কাঁকেও রেখে যাব না । তুমি মীরজাফরের 
মেয় নচোমাকে আগে হত্যা! করব । 

(কেশাকর্ষণ করিয়। মারিতে উদ্যত ) 

গুন । আমার একেবারে মেরে কফেল। আর যে আমি এ 

দেখতে পারি নি। 

মীর । না, না--এ আমি কি করছি? তোমার গায়ে হাত দিচ্ছি 

- মামি? আমি? ভাঁগাতাড়িত পদাহত মীরকাসেম? নানা 

গকরআলি। গকুরমালি! কোথায় গঞ্ুরআলি ? আমায় বেধে রাখ । 

এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, হাতে বেড়ী দাও, পারে শেকল দাঁও,_নইলে 
কি জানি যদি স্ত্রীহত্যা করি- পুক্রহত্া। করি ! 

গুল । এই তো বুঝতে পাচ্ছ, তবে অমন কচ্ছ কেন? 

মার। কিজ।নি। আসে, তার গতিরোধ করতে পারিনি-তুমি 
দেখতে পাওন৮ আমি দেখতে পাই। একটা ভুতের মত--একটা 
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দতার মত একট! পিশানের মত! আমার কাঁপে কাণে বল্লে-্ষে 

যেখানে আছে-_সব হত্যা কর--রক্তের নদী বয়ে যাক। বাঙ্গলার 

মাটা রাঙা হয়েছে, পলাশীর প্রাঙ্গণ রাঙা হয়েছে, নবাবী তক্ত রক্তের 

ঢেউয়ের উপর ভাসছে- এখানে বাঁকী থাকে কেন? - বেইফানের বাঁজ 

যেখানে আছে নির্মল কর। 

গুল। ছেলে হু'টো তোমার এ অবস্থা দেখলে ভয়ে কাটা হয়। ' 

আমার কি? আমার সয়ে গেছে, আমায় মার, কাট, কিছুই আসে 
যায় না; তাদের মুখ চেয়েও নিজেকে সামলাবার চেষ্টা কর। 

মীর। চেষ্টা কি করিনি? অহরহ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছি! 
এমন যুদ্ধ বাঙ্গালায় করিনি, রোটাসে করিনি, বল্পারে করিনি। কিন্ত 

কি ক'রব, পাচ্ছিনি_-পাচ্ছিনি! তোমাকে মিনতি করি, তোমার হাতে 

ধরে বলছি». তুমি আমায় মাফ কর। আমার জন্য কত হুঃখ সহা করেহ 

তুমি-_তুমি--নবাবের কন্তা_-নবাবের মহিষী! তোমার মত পতিব্রত! 
স্বর্গে আছে কিনা তা কল্পনা করতেও পারিনি । আমার এক অনুরোধ 

রাখ । 

গুল। কিবল? 

মীর। একটা শক্ত দড়ী নিয়ে এসে আমার হাত ছু”টো বেধে ফেল, 
প ছু'টে।তে বেড়ী পরিয়ে দাঁও, কোথাও না যেতে পারি, তোমার গায়ে 

নাহাত তুলতে পারি। কিজানি, শেষকালে যদি সত্যই স্ত্রীর গায়ে 
হাঁত তুলি! আমার মন আর আমার নিজের এক্তিয়ারে নাই ! 

গুল। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় তুমি ও কথা বোলোন!। 

আমি তোমার হাত বীধব? আমি? আমার ভাগ্যেই তো৷ তোমার 
এই দশা । | 
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মীর। উপ|য় কি? উপায় কি? নইলে কি স্ত্রীহত্যা করব, 
পুত্রহত্যা করব? আহা! সেই তুমি, দেই আমি-__আমার সর্ব 
আদরের আআদরিণী গুলনেয়ার__-আজ ভিখারিণী অপেক্ষাও দীন! । 

তোমার মত নারীও জন্মায় ? নবাবী নেশায় উন্মত্ত হয়ে তোমার কি 
কন্ুম? কি কল্গুম? এখনও বলছি আমার হাত বাধ--হাত বাধ ।-_ 

মীরজাফর! প্রভুদ্রোহী! বিশ্বাসাতক ! শ্রী সিরাজউন্দৌলার 
ছিন্ন মুণ্ড মাঁটীতে লুটিয়ে পড়ল। প্র হত্তীপৃষ্ঠে সিরাজের দেহ !__না না, 
আমি তো বেইমানী করিনি? কি বল? কি বল? তুমিই তার 
সাক্ষী, তুমিই তার সাক্ষী । কথা কণ্ছন! যে? কথা কচ্ছনা,যে? ও-_ 
মীরজাফরের মেয়ে কি না--বেইমানের বংশ! হত্য। কলেও রাগ যায় 

না। (নিজের হাত নিজে ধরিয়া) আমার হাত ছুটো কেউ 

কেটে দ্দিতে পাঁর? আমার হাত ছুটো কেউ কেটে দিতে পার? 

এ আমীর কি হ'ল! তুমি পালাও, তুমি পালাও_-কেন আমায় 

নারীহত্যার পাঁতকী করবে ? 

(নেপথ্যে বাহার ।) মা মঠ! সর্বনাশ হয়েছে, ভাই আজিমন 

ফীকি দিয়ে পালিয়েছে । 

মৃত আজিমনকে স্কন্ধে লইয়া! বাহারের প্রবেশ । 

গুল। অয! একি! কে আমার এ সর্বনাশ কলে? আজিমন, 

আজিমন, বাপরে আমার! একবার কথ! কও, একবার মা বলে 

ডাক-_ভিখারিণীর পুত্র ভিখারিণীকে ফাঁকি দিয়ে যেও না। 

মীর। কি হয়েছে, কি হয়েছে? কীদছ কেন, কাদছ কেন? 
আমায় বুঝিয়ে দাও কি হয়েছে? মাঁটাতে পড়ে ও কে? 

বাহার। বাবা, বাবা! ভাই আজিমন ফাকি দিয়ে পালিয়েছে ! 
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গুল। বুঝতে পাচ্ছনা? বুঝতে পাঁচ্ছনা ? আমার আজিমন যে 

নেই ! 
মীর। নেই! নেই! কে নেই? আজিমন? নবাব মীর- 

কাসেমের পুত্র আজিমন? কাসেম আলি কোথায়-_তার বাপ? 

বাঙ্গল। বিহাঁর উড়িষ্যার নবাব-_মীরকাসেম ? 
বাহার । বাবা স্থির হন; আপনিই তো নবাব মীরকাসেম, ভূলে 

যাচ্ছেন কেন? 

মীর। আমি নবাব মীরকাসেম? সত্য কি? সত্য কি? 

আর তুই আমার বাহার_ আর এ মাটীতে শুয়ে-_আমার আজিমন ? 

আজিমন! আজিমন! ওঠ, ওঠ, ধুলোয় পড়ে কেন বাপ ! 
গুল। আর কে উঠবে? কাকে ডাকছ? বাহার, বাহার! এ 

সর্বনাশ কে কল্লে বাবা ? 

বাহার । মা, একজন শীকারী বাঘ মনে ক'রে ভাইকে আমার গুলি 

করেছে । 

গুল। আরে রাক্ষপী-আরে পিশাচী__এখনও বেঁচে? এখনও 
বেঁচে? রি 

( বক্ষে করাঘাত ) 
মীর। আজিমন! আজিমন ! 
গুল। ওগো, আর তো বাছ! সাড়া দেবেনা! বাছা ধে জন্মের 

মত পালিয়েছে! কাকে ডাকছ? কে শুনবে? 

মীর। পালিয়েছে? পালিয়েছে? ছেলে মানুষ-_কত দূর যাবে? 
উচ্চ চীৎকারে এই কর্কশ পর্বত-বক্ষ বিদীর্ণ ক'রব। সে চীৎকারে 

আকাশ স্তমতচ্যুত হয়ে মাঁটীতে লোটাঁবে। শুনতে পাবে নাকি? যত 
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দুরেই যাক, সে গুনবে-_শুনবে-_ছুটে আসবে-_-আমার গল! জড়িয়ে 
ধরবে! আমিযে তার বাপ, আমার কথা শুনবে না? আজিমন ! 

আজিমন ! এ কি? এ যে মৃত্য!_-গুলনেয়ার, সত্যই কি আজিমন 
মৃত? আমার আজিমন--আমার আজিমন-_ভিখারী নবাব মীরকাসেমের 
ভিথারী পুত্র আজিমন ! ও হো হো! এই তে! সব মনে পড়ছে-_তবে তো 

এখনও পাঁগল হইনি! কিন্তু কাদতে পাচ্ছিনি কেন? কাঁদতে পাচ্ছিনি 
কেন? বুকের ভিতরে কি ঝড়! মাথা যে ফেটে গেল! (নিজের 

মন্তরকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) স'রে যাচ্ছে--স'রে যাচ্ছে__একথান! ছবির 

পরে আর এক খানা ছবি! খোদা! খোদা! এই কি নবাবীর 
পরিণাম? 

বউ বেগম, গফুর আলি, ফয়জুল! ও দোরাব 
আলির প্রবেশ। 

বউ। নবাব! দেখুন__কার! এই পরিত্যক্ত পর্বতে আজ আপনার 
অতিথি! 

মীর। কারা এরা? পরপার থেকে কি সব দেবদূত আমার 
আজিমনকে নিয়ে আসছে? আসবে না? আসবে না? নবাঁব মীর- 
কাসেমকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে তার পুত্র--তাঁও কি হয়? গুল- 
নেয়ার, গুলনেয়ার! আর কেঁদশা--আজিমন্কে দেবতারা ফিরিয়ে 

দিয়েছে-_সে মরেনি ! 
বউ। একি দৃশ্য! গফ্চুর। একি দেখাতে নিয়ে এলে? গুল- 

নেয়ার, বোন, এ সর্বনাশ কি ক'রে হোল? 
গুল। আর এ মুখ দেখাব না, আর এ মুখ দেখাব না! আমার 

আজিমন নেই, আর এ মুখ দেখাব ন! ! 
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গফুর। তাইত মা, কিছুই তে বুঝতে পাচ্ছিনি। এ কি 'হ'ল! 
আজিমন নেই? নবাব, নবাব? 

মীর । কে ডাকলে? কে তুমি? 
গফুর। আমি যে গফুর। 

মীর। গফুর? গফুর? হাঁসত্যই তো গফুর । টির কি 

আমি সত্যই মীরকাসেম? আর--ইনি কে? একে তো কখনও 

দেখিনি । 

গফুর । ইনি অযোধ্যার বেগ্ম। 

মীর । সুজাঁউদ্দৌলার মহিষী? 
বউ। হই! নবাব, আমি সেই অভাগিনী। মন্কায় যাব কলে 

বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম; কিন্তু মনে মনে কল্পনা ছিল, 
সংসার ত্যাগের পুর্বে স্বামীর কৃতকার্যের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যাব 
আপনাদের মার্জনা ভিক্ষা ক'রে। বল্লার যুদ্ধের সচন! হ'তে 

একদিনও শাস্তির মুখ দেখিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর অহোরাত্র 
কেবল চক্ষের উপর জীবন্ত দেখেছি স্বামীর বিবর্ণমুখ-_নিয়ত গুনেছি 
তার অনুতপ্ত আত্ম অস্ফুট হাহাকারে কেদে বলছে--“মীরকাসেমের 

উত্তপ্ত অশ্রু আগুনের মত আমার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থি পুড়িয়ে দিচ্ছে; 

[দি পার, তার সে অশ্রু নিরুদ্ধ ক'রে আমায় শাস্তি এনে দাও” কিন্তু 

এখানে এসে জাজ যা! দেখলেম, তাতে বুঝছি-_ইহকালে কি পরকালে 

আমার বা আমার স্বামীর অদৃষ্টে শাস্তি নাই। 
ফয়। উঃ, কি মর্মঘাতী দৃশ্য ! 
মীর। সব চিনতে পাচ্ছি, সব মনে পড়ছে। তোমার কথা 

শুনেছি, তুমি মানবী নও দেবী। তুমি ফয়জুল আমার আশ্রয়দাতা 
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দেবপুত্র! আমি অভাগা মীরকাসেম! আমার পত্রী গুলনেয়ার 

কাদছে_-আমার আজিমন মরে গেছে! তুমি গফুর সেবাপরায়ণ 

ত্য নও-_কীসেম আলির পিতা ! | 

জিন্নৎউন্লিসার প্রবেশ । 

জিন্নৎ। একি হয়েছে? একি দেখছি? মা! মা! 

গুল। মা নই- রাক্ষসী ! 
ফয়। একি! জিন্নৎ? তুমি এখানে? 

মীর। জিন্নৎ! হফেজের নাতনী । ভিথারী মীরকাসেমের ছুটী ছেলে 

ছিল-_-আর একটা মেয়ে--পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম। একট! ছেলে 

ফাকি দিয়ে চলে গেছে! ফয়জুল, এখনও আমি ভাগ্যবান! এই 

পরিত্যক্ত গুহায় ভিক্ষার রুটা খেয়ে জিন্নৎ এখনও বেঁচে-এই নাও । 

আর মা, তোমায় আমি কি বলব? মার্জনা? মার্জনা? যদি 

আমার মার্জনায় তৌমার স্বামীর শাস্তি হয়, আমি এ মৃত পুত্র সাক্ষী 

করে বলছি, আমার সঙ্গে যারা ষর। বেইমানি করেছে, সকলকে আমি 

মার্জনা কল্পেম। বিনিময়ে তোমর! আমায় মান্না কর। তুমি ফয়জুল্লা, 

তুমি গফুর, তুমি গুলনেয়ার ! দাবানলের মত নিজে জলেছি, তোমাদের 

জ্বালিয়েছি! বাহাঁর, বাহার! ভিথাঁরীর পুত্র আমার! আশীর্বাদ 

করি, যদি বেচে থাক, কখনও নবাবীর কামন। কোরো না, মানুষ হয়ো! ! 

গফুর, আমায় ধর; আমার বুকের ভিতর কেমন কচ্ছে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে 

াসছে, বুকটা! চেপে ধর--আরও জৌরে_-আরও জোরে- আমার এক 

, বুকে বাহার__এক বুকে আজিমন ! একট। দিক্ শৃন্ত হয়েছে, ধর__ধর! 

গফুর । নবাব, নবাব! 

গুল। ওগো আমার কি সর্বনাশ হল গে! ! 
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ফয়। নবাব মীরকাসেম! নবাব মীরকাসেম ! 
বাহার। বাবা! বাবা! 

মীর । অন্ধকার__অন্ধকাঁর! আজিমন--বাপ--বড় কষ্ট পেয়েছ !* 

একা কেন__আমিও যাঁচ্ছি। ( মৃত্যু ) 

গফুর । যা, সব ফুরিয়ে গেল ! 

গুল। এক সঙ্গে স্বামী পুত্র হারালেম! আমায় ফেলে যাচ্ছ কেন? 
বাহার । বাবা, বাবা ! 

বউ। ওঠ বোন, বাহারকে বুকে তুলে নাও। দোরাৰ আলি! 
আর মক্কায় নয়, সে জঙ্কল্পের অবসান এই খানেই হক। আজ 
থেকে এই ভারত-ভূুমিই আমার- পবিত্র তীর্-আর এই তীর্থে 
আমার নিত্য সেবার বস্ব এই আমার শোকার্ত। বোন্ গুলনেয়ার, 
আর তার পিতৃহারা পুত্র বাহার! গফুর আলি! প্রতুভক্ত 

সাধু! ভিখারী নবাবের রাজৌচিত সৎকারের ব্যবস্থা তুমিই 
কর। ফয়জুল্লা, তোয়ার মহত্বের পুরঞ্কার জিন্নৎ! দৌরাঁব আলি, 

আর প্রাসাদে নয়, গৃহে নয়, এই নির্জন বনভূমিতে কুটার নিন্মীণ কর-_ 

সেই কুটারে যতদিন বাচবো_এই গুলনেয়ারের পাশে বক্সে নীরব 

অশ্রধারায় স্বামীর কৃতকার্য্ের প্রায়শ্চিত্ত করবে।-_দেখি, তাতে যদি 
তিনি পরলোকে শান্তি পান। এই আমার ব্রত, এই আমার ধর্ম। 
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